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Trumanas griežtai pasmerkė 

Rusijos melo propagandą
Washington, D. C. —

Prezidentas 
kalbėdamas 
laikraščių 
griežtais žodžiais pasisa
kė prieš Sovietų Rusijos 
vadamą melo ir kiršini- 
mo propagandą. Jis pa
reiškė, kad yra pavedęs 
valstybės sekret oriui 
Dean Achesonui 
organizuoti 
jos žinybą, 
pasaulyje 
rią tiesos 
bolševikų melą ir apga- 
vystę. Prezidentas prašė 
laikraštininkus jam pa-

Trumanas, 
Amerikos 

lei d ė j a m s,

imtis 
informaci- 

kuri visame 
pradėtų stip- 
akciją prieš

dėti informuoti visas pa
saulio tautas, kad JAV 
“neturi tikslo mestis į 
karą, išskyrus tą atvejį, 
jei reiktų ginti laisvę”.

Prezidento kalba buvo 
atsakymas į Amerikos 
laikraščių sąjungos įteik
tą jam raginimą, kad šio 
krašto užsieninė infor
macija būtų paversta ga
lingesnio šaltojo karo 
ginklu. Iš kalbos aišku, 
kad prezidentas Truma
nas tam pilnai pritaria ir 
jau padarė atitinkamų 
žygių tuo reikalu.

kurie suka Rusijos oku
puotų kraštų padangėse, 
yra bolševikiški, gauti iš 
Amerikos dar karo metu, 
tik jų ženklai uždėti sta- 
liniški. Gerai būtų, kad 
Rusijos kareivis paklau
sytų it dėtų juos žemėn.

Hauįas JAV MtesadoriusKmimH
Washington, D. C. —

Prezidentas Trumanas

BOLŠEVIKAI ŠAUDYS Į VISUS 
UŽSIENIEČIŲ LĖKTUVUS

Aagsburg, Vokietija. — 
Vokietijoje buvo nugirs
tas per radiją bolševikų 
įsakymas visiems jų nai
kintuvams ir priešlėktu
vinei apsaugai, kad ji be 
atodairos šautų į kiek
vieną užsienių lėktuvą, 
kuris be žinios praskris
tų bet kurią Sovietų sie
ną. Prie įsakymo buvo 
priju n g t a s paaiškini
mas, kad pastaruoju lai
ku didelis skaięius lėktu-

,viL. J2£Žmomc« valstybės. yra numatęs naujuoju 
bet amerikoniškos garny- ambasadorium Kanadai 
bos, perskrenda Rusijos paskirti Valstybės De- 
sienas. Bolševikiškas ra- partamento protokolo še- 
dijo ragina visus Rusijos fą Stanley Woodward. 
gyventojus stiprinti ap
saugą sienų, kurias pa
žeidžia tie “amerikietiški 
lėktuvai”.

Tuo būdu toliau klai
dinami savo krašto žmo
nes, norint pateisinti ren
gimąsi karui. Gi tie 
“amerikietiški lėktuvai”,

Ši vieta laikoma gana 
reikšminga ir gera, nes 
yra arti savo krašto. Bu
vęs Ottawoje ambasado
riumi Lawrence Stein- 
hardt, kaip pamename, 
neperseniai žuvo lėktuvo 
katastrofoje.

SOVIETAI REIKALAUJA 
PASITRAUKTI IŠ TRIESTO

Washington, D. C. — 
Amerikoje ir Vakarų Eu
ropoje sukėlė didelį nusi
stebėjimą nauja Sovietų 
Rusijos nota, kurią Jung
tinėms Amerikos Valsty
bėms, Anglijai ir Pran
cūzijai balandžio mėn. 
21 d. Maskvoje įteikė so
vietų užsienio reikalų 
viceminist. A. Gromyko. 
Notoje reikalaujama va
kariečius atitraukti savo 
karines įgulas iš Triesto 
miesto (Italijoje), kaip 
tai buvo numatyta sutar
tyje su Italija dar 1947 
m. Sovietai kaltina vaka
riečius, kad jie Trieste 
laiko “nelegalią karinę

bazę”, graso tuo būdu 
taikai ir ligi šiol neskiria 
Triestui gubernatoriaus, 
priklausančio nuo Sau
gumo Tarybos.

Ryšium su šia nota 
primenama, kad kaip tik 
sovietai trukdė susitarti 
dėl Triesto gubernato
riaus ir sudaryti civilinę 
valdžią, kuri pakeistų 
karines įgulas. Vadinasi, 
savo kaltę primeta ki
tiems. Nota stebimasi 
dar ir dėl to,
tikslą kiršinti pasaulio 
opiniją prieš vakariečius 
i rpridengti Rusijos apsi
melavimą dėl incidento 
Baltijos jūroje.
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Amerikos padėtis yra rimta

Jung. Valstybės pasiruošusios karui 
s

Trumanas tarėsi su respublikonų vadais
VVashington, D. C. —

Sekmadienį, balandžio 23 
d. patirta, kad praeitą 
savaitę Trumanas turėjo 
pasitarimą ir su respu
blikonų vadais. Po to 
valstybės sekret orius 
Acheson parašė griežtą 
notą Rusijai, kaltinda
mas bolševikus nušovus 
Amerikos neginklu o t ą 
lėktuvą Baltijos jūroj.

Prezidentas Trumanas 
gavo respublikonų vadų 
užtikrinimą bešališkai 
remti mūsų krašto užsie
nio politiką. Kai kurie 
respublikonai norėjo,

kad dar stipresniais žo
džiais pasmerktų Rusiją. 
Iš pasitarimų su tautos 
vadais paaiškėjo, kad 
JAV yra pasiruošusios 
karui su Sovietų Rusija. 
JAV galėtų paleisti ato
mines bombas po dviejų 
valandų karą paskelbus. 
Jeigu atominėmis bom
bomis nesulaikytų Rusi
jos, tai panaudotų kitas 
priemones. Prezidentas 
Trumanas pareiškė, kad 
JAV gali tuojau pastaty
ti milijonus vyrų kovai 
prieš raudonuosius.

Valstybės Departamen-

tas svarsto ką toliau da
ryti: rašyti kitą notą, 
kreiptis į Jungtines Tau
tas ar Tarptautinį teis
umą. Galimas dalykas, 
kad “šaltasis karas” gali 
iššaukti “karštąjį”.

ČEKOSLOVAKIJA TAIP PAT
KABINĖJASI
Praga — Čekoslovaki

jos užsienio reikalų mi
nisterija pareik alavo, 
kad JAV likviduotų savo 
informacijos biurus Pra
goję ir Bratislavoje ir 
atšauktų spaudos atache 
Joseph C. Korlek. Ko
munistinė čekų vyriausy
bė tuos biurus laiko “špi- 
pinėjimo lizdais”.

Washington, D. C. — 
JAV iš savo pusės parei
kalavo, kad iki gegužės 
mėn. 1 d. būtų uždary
tas Čekoslovakijos gene
ralinis konsulatas Čika
goje. JAV vyriausybė 
taip pat pareikalavo sa
tisfakcijos savo tarnau
tojai Pragos ambasadoje 
Miss Katharine Kosmak, 
kurios pažintis su vienu 
čeku, JAV knygyno ve
dėju Pragoję, apšauktas 
“politine”. Valstybės De
partamentas savo notoje 
dar pastebėjo, kad Čeko
slovakija savo elgesiu

gali sudaryti rimtas pa
sėkas dviejų kraštų nor
maliems santykiams. Vi
sa čekų veikla JAV nuo 
šio laiko bus Valstybės 
Departamento budriai 
sekama.

Vakariečiai siūlo Berlynui 
bendrus rinkimus

Berlynas — Berlyne 
kaip žinoma, seniau buvo 
bendra miesto taryba, 
bet bolševikų sabotažas 
ir kiršinimas ją suskal
dė, ir dabar miestas turi 
atskiras tarybas vakarų 
ir rytų zonoms. Vakarie
čiai pasiūlė rusams pra
vesti bendrus rinkimus. 
Siūlymas bolševikams 
yra nemalonus, nes juos 
stato į keblią padėtį. 
Laisvi rinkimai parodytų 
kitokį Berlyno veidą, ne
gu bolševikai nori maty
ti.

Pareiškė Dean Acheson. - Sovie
tai atmetė JAV protesto notą. - Siū
loma nutraukti su jais diplomatinius 
ryšius. - Komunistai nori “Trijų Di
džiųjų” pasitarimo.

Maskva — Sovietų už- ; 
sienio reikalų ministr. A. 
Višinskis š. m. balandžio 
21 d. įteikė Maskvoje US 
ambasadoriui adm. Alan 
G. Kirk notą, kurioje už
sispyrę tvirtina, kad ties 
Liepoja skraidė, šaudė ir 
fotografavo amerikiečių 
karinis lėktuvas B-29. 
Sovietai ypač pyksta ir 
vadina "absurdu” JAV 
reikalavimą , kad dau
giau to nepasikartotų.

Washington, D. C. — 
Gavęs antrąją Sovietų 
notą, Valstybės sekreto
rius Dean Acheson pa
reiškė, kad jis nėra nusi
statęs skubinti karštojo 
karo, tačiau padėtis dėl 
bolševikų užimtos takti
kos yra susidariusi rim
ta. Valstybės sekretorius 
griežtais žodžiais pa
smerkė Kremliaus veda
mą kiršinimo akciją ir 
siekimą sudaryti sunku
mų tuo pačiu metu įvai
riose pasaulio vietose. 

. Acheeoę £ia - - primine 
Triestą ir Dardanelius, 
prie kurių bolševikai vėl 
kimba.

McCormack, atstovas 
iš Massachusetts, kalbė
damas dėl Sovietų notos, 
pareiškė: “Aš jau seniai 
jaučiau, kad laikas sku
biai artėja, kai JAV ir 
kiti laisvi kraštai nebe
galės toliau toleruoti So
vietų Sąjungos įžūlumo 
ir visiško nepaisymo 
tarptautinės teisės nuo-

JUNGTINIŲ TAUTŲ SĄJUN
GAI (UN) PENKERI METAI

Washin.gton, D. C. — 
Š. m. balandžio mėn. 25 
d. sueina penkeri metai, 
kai San Francisco kon
ferencijoje 50 tautų at
stovai priėmė UN statu
tą. Oficialūs JAV sluoks
niai pareiškia, kad jie ir 
toliau laiko UN svarbiu 
taikos veiksniu, nors jai 
daug sunkumų tenka 
nugalėti.

Didžiausia kliūtis UN 
veikti, kaip žinoma, su
daro Sovietų Rusijos 
“veto” ir paskutinių lai
kų sabotažas. Bolševikai

UN daug kartų buvo pa
vertę “lėlių teatru” ir sa
vo propagandos arkliu
ku. Dėl bolševikų sabota
žo ir jų pastangų į UN 
įtraukti komunistinę Ki
niją, o pravaryti nacio
nalistinę, UN išgyvena 
savotišką krizę, kuri gali 
ją visai palaidoti arba 
padaryti dar klusnesniu 
Sovietų Rusijos įrankiu.

Generalinis UN sekre
torius Trygve Lie, komu
nistų simpatikas, tuo rei
kalu išvyksta į Europą 
ir Maskvą.

statų. Toks Sovietų Są
jungos nusistatymas ir 
pastaroji nota reikalau
ja iš mūsų imtis tvirtos 
akcijos. Man atrodo, kad 
jau laikas priartėjo at
šaukti mūsų ambasado
rių ilgesniam pasitari
mui arba visiškai nu
traukti diplomat i n i u s 
santykius su Sovietų Są
junga”.

Vinson, atstovas iš 
Georgia ir Karinės Tar
nybos komisijos 
ninkas, pareiškė, 
“mes privalome 
pakankamą jėgą užtik
rinti sau Rusijos respek- 
tą, arba mes būsime 
įtraukti į antrąjį karą, 
kaip paseką mūsų kari
nio silpnumo”. Kad gali
ma būtų išvengti toli
mesnių tragiškų nuolai
dų, apsiginti nuo Sovietų 
Sąjungos akiplėšiškų už
gauliojimų ir išlaikyti 
savo prestyžą, Vinson 
nurodė, jog tam tėra vie- 
nintėiė efektyvi priemo
nės, ir geriausias atsaky
mas Rusijai, tai paremti 
orinių pajėgų ir laivyno 
patiektą sąmatą”.

Šiems atstovų grieš- 
tiems siūlymams priešin
gai pasisakė Vito Mar- 
cantonio, atstovas iš 
New York, laikomas ko
munistų sekėju, kuris 
siūlė šaukti “valstybių 
galvų” konferenciją ir 
aušinti “šaltąjį karą”.

Suglaustos žinios

pirmi- 
kad 

turėti

A Danija nusileido bolševikų spaudimui ir sutiko 
duoti jiems bazę Barnholmo saloje (Baltijos jūroje) 
neva gelbėjimui skęstančių laivų. Ta sala yra labai 
svarbi strateginiu atžvilgiu. Bolševikai tos bazės pa
reikalavo po išgalvoto “Liepojos incidento”.

A Izraelio valstybė šiomis dienomis švenčia savo 
dvejų metų nepriklausomybės sukaktį.

A Denacifikacijos teismas Frankfurte (Vokietijo
je) baigė savo darbą. Nuo 1946 m. jis peržiūrėjo 
200,000 nacių bylų. Apie šimtas nuteistųjų nacių te
besėdi kalėjimuose.

A Bolševikai Vienoje (Austrijoje) praėjusią sa
vaitę šventė penkerių metų miesto “išvadavimo” su
kaktį. Prakalbomis ir manifestacijomis kalė žmo
nėms į galvą, kad jie dabar turi “tikrą laisvę” ir 
“gerą gyvenimą”.

A Užsiniečių studentų JAV yra 26,433 iš 125 kraš
tų ir mokosi 1,210 mokyklų.

A Rockefeller, multimilijonierius ir žibalo kara
lius, paskyrė $1,000,000 Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T., Cambridge, Mass.).

A Didžiausia pasaulyje JAV kongreso biblioteka 
š. m. balandžio mėn. 24 d. susilaukė 150 metų am
žiaus.

A Prezidentas Trumanas su keliais savo vyriausy
bės nariais praeitosios savaitės pabaigą praleido ka
rinėse bazėse, susipažindamas su naujųjų ginklų 
veikimu.

A Lenkijos R. Katalikų Episkopatas nepasirašė 
susitarimo su valstybe. Lenkijos spaudos agentū
ros paskelbtas, kard. S. Sapiehai išvykus Romon, su
sitarimas buvo vyriausybės siūlomas susitarimo 
tekstas, vyskupų nepasirašytas. Komunistai galį ne
įsileisti atgal Lenkijon kard. Sapiehą.

A Burmos pasiuntinys Nyun Jung. Valstybėse bu
vo priverstas palikti savo postą VVashingtone.
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REIKALAUJA DARDANELIU
Maskvą — Sovietų jū

ros ministerijos organas 
“Raudonasis Laivynas” 
vėl iškėlę senas Rusijos 
pretenzijas į Dardane- 
lius.

Jas raudonasis laik
raštis reikalauja revizi
jos I93f| m- Muntreus 
Kpnvęncijos, pagal kurią 
Turkijai buvo pavesta 
Dardąnelfų sąs i a u p i ų 
kontrolė su teise neleisti 
prąplaukti karo laivąms. 
Paminėtasis laikraštis, 
ugsippldąmąs Turkiją, 
rašo:

“Turfcąi pardavė savo 
krašto nepriklausomybę 
imperialistams. Skaitlin
gos karo ir civilinių pa
tarėjų grupės tvarko 
kaip įpri Turkijos ūki ir 
karinęs pąjėgąs. Ameri
kos laivyno eskadras yra 
dažni SYpčia.4 Marmuro 
jūroje ir turkų ąęrpęĮr0*

mai tarnauja Amerikos 
aviacijai. Anglų - ameri
kiečių kariuomenė valdo 
Graikiją. Vyksta nuola
tinės provokacijos prie 
Graikijos - Bulgarijos ir 
Graikijos - Albanijos sie
nų. Išdavikiškoji Tito 
klįką tąpo lekąjais ang
lų - amerikiečių”:

Daro dar ir kitokių už
metimų* Rusijai esą vi
suomet iš Turkijos pusės 
buvę neleista laisvai są
siauriais praplaukti i Vi
duržemio jūrą. Tąip pat 
kliudė Britanija, Prancū
ziją ir Austrija.

Montreux sąsiaurių su
sitarimo revizijos rusai 
buvo pareikalavę 1946 
m., tąčįąu, niekam nepri
tarus, tas klausimas iki 
Šiolei huvo užmirštas.

{domų, kad Sovietai, 
kurie nęseniąi per komu
nistų taip vądiųaųaas

SOVIETŲ NOTA PBL 
TRIESTO SMERKIAMA

Roma. — Italijos užsie
nio reikalų minist. Carlo 
Sforza, kalbėdamas ąt- 
stoyų rūmuose Triesto 
klausimu, pareiškė, kąd 
bolševikai, kišdamięsi ne 
į savo reikalus, mus 
verčia Triesto klausimą 
greičiau patiems spręsti. 
Jis pareiškė vilties, kad 
bus galima su Jugoslavi
ja geruoju susitarti. Tuo
jau po savo kalbos jis 
priėmė jugoslavų pa
siuntinį Romoje Mląden 
Ivekovitch.

Belgradas. — Oficialūs 
Jugoslavijos

dąugiąu kaip pusę Hai- 
nan salos. Jis įsakė gy-

ir aatiis ąelkiji- 
mosi laivelis

Londonas. — Anglijoje 
esančio JAV Įąivynpjcą- 
rinin.’ ai oraneąą?lčą4 
du laivai Baltijos įŪFRįP 
iš vandens ištraukė 
antm guminį plaustą 
(ge"mosi laivelį), ku
ris J -'‘n pat buvo iuipiąs 
ir sušaudytas. Jis 
nėra smulkiau įštyriųė- 
tas. Pirmasis įąĮveJig, ku
rį anksčiau aptiko If Iš
traukė anglų prekinis 
laivas “Beech|apfj”, turi 
panašius ženklus, Kąip 11 
dingęs Privatęer lėktu
vas. Yra aiškįąį nustaty
ta, kad jis ųeprikląųsę 
jokiam B-29, kurį bolše
vikai sako nušovę. To
liau tyrinėjimas pirštų 
nuospaudos, iš kurių no
rima nustatyti asmenis, 
kurie galėjo gelbėti tais 
dviems plaustais.

‘‘mokslininkų tąifcps kon
ferencijas”, vedė visur 
“taikps akciją”, dabar 
griebiasi karą provokuo
jančių veiksmų.

VetqaiW5j maį. Charitę galit. (Kew York) aiškina ma* 
žįęąįen$ pS piliečiams včliąvos ręikšiqę, rengdamas juos 
Lojalumo dienos šventei.

VAKARŲ VOKIETIJOS
SUPYKO

i
Spaudos puslapiuose
—«mam - ■

AMERIKIEČIŲ LĖKTUVAS IR 
SOVIETŲ PROTESTAS

ir ėmė 
kad jos 
valdomą 
teisė —

sluoksniai 
pareiškė, kad bolševikų 
nota išduoda jų pjktus 
imperialistinius tikslus. 
Bolševikai siekia dviejų 
dalykų: ppkištį savo na
gus prie Triesto ir su
kliudyti Jugoslavijos ir 
Italijos betarpiškas de
rybas šiam 
taikiai išspręsti, 
riečių diplomatai, 
tieji Belgrade,

vėntojams išsikraustyti į 
saugesnę vietą. Numato
ma, kad komunistai už
valdys visą salą.

Maskva — Rusijos bol
ševikų spaudą smalkiau
siai puola Norvegiją, kal
tina jos vadus, kąd jie 
užleidžia Amerikai steig
ti savo krąšte militąrę 
bazę. Toji bazė esą bū
sianti “spyruoklė Jung. 
Valstybių puolimui”. 

f Rusų spaudi puola 
Norvegiją, kad ji priėmė 
Amerikos ginklus pagal 
Atlanto sųtąrtį.

♦ •

Prezidentas pglįta koty 
nuomos ugingię

VVashington, D. C. — 
Prezidentas pasiūlė At
stovų Rūmams ir Sena- 
tuo butų nuomos kontro
lės įstatymą pratęsti dar 
vieneriems metams, bū
tent, iki 1951 m. birželio 
mėn. 30 d. Prezidentas 
nurodė, kad krašte yra 
dar tokia padėtis ir butų 
stoka, jog be to įstaty
mo atsirastų nerimo ir 
spekuliacijos.

BRITAI ATSISAKO NUO 
PP LEGIONO

VYRIAUSY
Frankfurtas, Vokietija. 

— Vakarų Vokietijos vy
riausybė smarkiai širsta 
ant Anglijos ir JAV, kąd 
buvo vetuoti du įstaty- kas pasidarytų, jei vaka

riečiai jų neremtų ir ne
laikytų ten savo kariuo
menės.

mai: pajamų mokesčių 
(tajęsų) ir civilinės tar
nybos. Kaip žinoma, 
aukštieji vakariečių ko
misarai Vokietijoje turi 
teisę vetuoti tokius vo
kiečių leidžiamus įstaty
mus, kurie gali sunkinti 
okupacinių pajėgų padė
tį. Tuo tarpu .vokiečiai, 
naųdodąmesi nesantai
ka tarp Rytų ir Vakarų,

. /<! L - *

darosi vis mažiau sukal
bami ir stato vakarie
čiams vis didesnius rei
kalavimus. Jie negalvoja,

Lattimore buvęs
k

klausimui 
Vaka- 
esan- 

mano, 
kad Sovietų nota gali tik 
pagreitinti Italijos ir Ju
goslavijos susi ta rimą, 
ko bolševikai labai ne
pageidauja.

Chiang išsižioję Hata
Yulin, Hainan Sala — 

Chiang Rai-šek, nąciona- 
listų vadas, be kautynių 
užleido koipun i s t a m s

KMtčty kommbtai tari 
snramnMK lūrtvms
Kobe, Japonija. — A- 

merikiečių karo lėktuvai, 
skraidę netoli Kinijos 
pakrančių, yra pastebėję, 
kad komunistų orinės pa
jėgos naudojasi spraus- 
miniais (jet)' lėktuvais. 
Pirmą kartą jie pastebė
ti balandžio mėn. Jų bu
vo apie aštuonetas. Ma
noma, kad tie lėktuvai 
yra iš Sovietų Rusijos 
gauti arba net ir jų pačių 
lakūnų valdomi.

Gegužės Mėnesio Knygutė* •
Gegužės mėnuo yra skiriamas SVC. P. MA

RIJOS garbei. Lietuvoje žmonės kaimuose rink
davosi j berželiais nukaišytas seklyčias ir ten 
suklaupę prie Dievo Motinos paveikslo užtrauk
davo SVEIKA MARIJA. DIEVO MOTINA! Pa
laikykime tas gražias tradicijas ir čionai Ameri
koje — melskimės prie Marijos per gegužės mė
nesį.

“Darbininko" administracijoje galima gauti 
GEGUŽES MENESIO knygutę, kurioje yra labai 
gražūs skaitymai kiekvienai dienai per visą ge- 

184 puslapius. Kaina tik 50c.gūžės mėnesį. Ji turi
Norintieji knygutė įsigyti. įdėkite į konvertą 50c. su kuponu ir 

užadresavę:

DARBININKAS
366 W- Bfoądway. So. Boston 27, M^ss-

prisiųskite mums ir tuojau gausite minėtą knygelę.
šiuvnii siunčiu $ _ ir prašau pnsnjsti "GEGUZfiS MĖNUO"

Londųnas — Iš Londo
ne? pranešama, kad perei
tais metais Londone 4>u- 
vęs sumanymas vietoj 
trūkstamų britų savano
rių sudaryt svetimšalių 
legioną. Projektą rėmęs 
apsaugos miųisteris A- 
lexsanderis. Jį palaikę 
kopservatoriai, nurody
dami, kad tūkstančiai 
lenkų ir baltiečių stotų 
savanoriais. Kadangi nu
matomas tik vienas prie
šas — SS, tai DP mielai 
stotų į legioną ir jais gą- 
liipą būtu pasitikėti, š. 
m. kovo 29 d- konserva
torius Amery tą reikalą 
vėl iškėlė, 
apsaugos 
chey davė 
giąmą atsakymą. 
Ųrta, ar t1" ’ -
nebūtų tinkamas pakeis
ti britus Vokietijoje, bet 
rasta, kad legionas tiem 
uždaviniam net i n k ą s. 
Kaip žinoma, Strachey 
stipriai priekaištaujamas 
jo tariamas ar tikras pa
lankumas komunistam.

bet naujasis 
minist. Stra- 

griežtai nei- 
Ęsą 

Ųrta, ar toks legionas

kjiyąųtę. 
vardas
Adresas

—r

kurios pirmininku yra 
Mr. WalterH. Bieringer, 
rengia sutikimo ir svei
kinimo programą.

Valymą Baltijos 
pataitėje

Berlynas — Iš Baltijos 
valstybių gauta žinių 
Švedijoje, kad Baltijos 
juros pakrantėje rusai 
bolševikai veda griežtą 
valymo darbą. Priežastis 
esą ta, kad Amerikos 
lėktuvas bandęs nufoto
grafuoti.

Rusija bijosi partizanų 
sukilimo prasidėjus ka
rui.

Vokietija bus okupuota 
dar S metas

Frankfurtas. — JAV 
sausumos ir oro karinės 
pajėgos Vokietijoje yra 
gavusios iš Washingtono 
direktyvas sudaryti pla
ną tolimesnei Vokietijos 
okupacijai, kuri gali už
sitęsti dar penkerius me
tus.

I

L.. _ .
574 No. MonteH* St
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BROTHERHOOD OIL CO,
Beejams ir š|Mywr aliejus- 

LTipu ir Betai!
Mes įdedame apšildymui sistemą 

“Mctered Service”

______ ų Mcitafl, Nes.
Tel. 6140

Tremtta tramurtas
i

Praneša, kad ląivas 
“General Hęintzelman” 
su tremtiniais iš Vokieti
jos, kuris turėjo įplaukti 
į CommonweąĮth Pięr, 
So. Boston, ąntradienio 
rytą, balandžio 25 d., 
įplauks trečiadienio rytą, 
balandžio 26 d. Tuo laivu 
atvyksta 61 lietuvių 
tremtinių šeima.

Massachusetts valsti
jos išvietintiems žmo
nėms priimti komisija,

Fmk The Flerist

1407 Wa.Hhington SL 

Norwood, Mąss.

GALE

- FOR

Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flovvers
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^Vashingop, D. C. — 

Louis F. Budenz, liudija 
kad Owen Lattimore bu
vo ‘komunistų celės” Pa- 
cifiko Instituto nariu.

Budenz pareiškė sena
to užsienio santykių ko
misijai, kad jis žinąs La- 
ttimore, Tolimųjų Rytų 
ekspertą, turėjusį santy
kius su dviem “Sovietų 
agentais”. Jis tuos du 
agentus įvardijo, būtent, 
Frederick Vand e r b i lt 
Field, instituto virršinin- 
ką, ir Philip Jaffe, buvu
sį “Amerasia” žurnalo 
redaktorių.

Budenz liudijo prisiek
damas, kad Pacįfiko Ins
titutas nėra komunistinė 
organizacija, tačiau jame 
buvo komuunistų cėįė, 
kuri buvo kartą pasigro
busi tą organizaciją sąvo 
kontrolėm

u. .i..k'

Rusai pareiškė amerikie
čiam protestą dėl “sienos pa- 
žeįdiipo”. Jei VVasipngtonas 
galėtų dėl tp keno protestą 
primti, tai tik Latvijos ar Lie
tuvos ministerio Washingto- 
ne, bet ne iš Višinskio. Višins
kio protestas panašus į urz
gimą lokio, kuris, suleidęs 
dantis į stirnos gerklę, bite
lei koją nuspaudė 
urgzti bįčių spiečiui, 
pažeidžia jo dantų 
karalystę. Višinskio
plėšriųjų žvėrių teisė. Dėl to 
rusų protesto pasisakydama 
Europos spauda sutartinai 
pažymi, kad Baltijos valsty
bių teritorija nėra Rusijos te
ritorija ir kad Baltijos kraš
tų okupacija nėra pripažinta. 
Laisvojo pasaulio nusistaty
mą tuo klausimu gerai ilius
truoja švęicarų “Die Tat” (4. 
13.):

“Rusų baisus riksmas dėl 
amerikiečių lėktuvo duoda 
įdomų tarptautinės teisės 
klausimą, kuris regimai buvo 
primirštas. Būtent, Washing- 
tonąs tebelaiko diplomatinius 
sąntykiųs su Latvijos, Esti
jos, Lietuvos valstybėm ir ši
tų kraštų įjungimo į Sovietų 
Sąjungą nėra pripažinęs. Dėl 
to Washingtonas negali pri
pažinti, kad Baltijos teritori
jos perskridimas būtų sienos 
pažeidimas. Sukeliamas dide
lis triukšmas dėl svetimo la
kūno pasirodymo ties Liepo- 
jum, bet patys rusai Latviją 
mindo šimtais tūkstančių ba-

tų, kai jiems tai strategiškai 
naudinga... Molotovas kitados 
iškilmingai pareiškė: “Pasku
tinių dviejų dešimtmečių pa
tirtis sukūrė gerą pagrindą 
konsoliduoti santykiam tarp 
Soyietų Sąjungos įr jos Bal
tiškųjų kaimynų. Yra netiesa, 
kad tarpusavio pagalbos pak
tai reiškia Soyietų Sąjungos 
kišimąsi į Estijos, Lątvijos, 
Lietuvos reikalus. Visai prie
šingai, pasirašiusiųjų valsty
bių suverenumo neliečiamybė 
šiuose paktuose yra pripažin
ta ir nesikišimo principas yra 
juose sustiprintas“. Taip kal
bėjo Molotovas 1939. 10. 31. 
Nepraėjo metai, ir 1940. 6. 17. 
(į Lietuvą 6. 15. ELTA) rau
donoji armija įžygiavo į Bal
tijos kraštus, ir tas pats Mo
lotovas aneksavo tris valsty
bes — Latviją, Estiją, Lietu
vą. Dąbar jis skundžiasi, kaip 
nuskriausta nekaltybė, ame
rikiečiu lėktuvu, kuris pažei
dęs erdvės neliečiamybę vir-. 
šum Latvijos. Bet kąip Molo
tovas vykdė savo nesikišimą į 
Latvijos reikalus? Naktį, 
1941 m. iš birželio -3 į 14 
dieną, motorizuota kariuome
nė, susidedanti iš rusų tauty
bės saugumo policininkų, už
puolė Latviją, kad tūkstan
čius latvių ištrauktų iš lovų, 
sugrūstų į purvinus gyvuli
nius vągonus ir išgabentų į 
Sibįrą. Taip baigėsi tada Lat
vijos tragedija. Taip baigęsi 
tada Molotovo žodžio laužy
mas...”

APIE VILNIAUS GETHA
' f",

prancūzų “Le Figaro ĮJtte-
(3. 11.) ;
Dvorzeckio

Vilniaus

v

įsidėjo Dr.
• strąipsnį 

žydu gethą. 
plačiausiai ap* 

komendantas 
1043’ m. žydu 

Paneriuose, žydų 
sovietų parašiuti-

aprašomas getho 
J&cob G e n n s,

Suomiai išdavi Sovietas
Helsinki, Suomija — 

Suomijos valdžia išdavė 
Sovietų Rusijai tris as
menis, kaipo karo krimi
nalistus. Sovietų Rusija 
kaltina ir neikalauja iš
duoti 56 asmenis, kaipo 
“didžiausius karo krimi
nalistus”, tačiau gavo tik 
tris. Bet ir tas parodo 
Suomijos valdžios nuo- 
ląidumą.

s. --------------- - - . - ■ -

raire” 
Mark 
apie 
Trys epizodai
rašomi: getho 
žydas Genns, 
naikinimas 

' ryšiai su 
ninkais.

Plačiau 
diktatorius
kurio žinioje buvę visi Lietu
vos. gethai. Vokiečiai paskyrė 
jį getho komendantu, kurio 
žinioje buvo ir žydų policija, 
nors jis taip pat buvo žydas. 
Manydamas, kad žydus išgel
bėti galima kuo uoliausiai 
vykdant gestapo reikalavi
mus, jis palaikė gerus ryšius 
su gestapu, saviškiam buvo 
labai griežtas, net “lietuvių 
kareiviai, kurie stovėjo prie 
getho vartų, Genns bijojo ir 
jam praeinančiam atiduodavo 
pagarbą". Tačiau 1943 m. 
rugsėjo mėn. ir jis buvo ge
stapo apkaltintas palaikąs 
santykius su sovietų partiza
nais ir sušaudytas.

Labai smulkiai aprašoma, 
kaip iš Vilniaus buvo išga
benti 5,000 žydų į Panerius ir 
sušaudyti. Jiem buvo pa
skelbta, ka$J 5,000 žydų sa-

ir “Yehiei”. 
m. vienas 

(Rusanovič)

vąnonų pergels j Kauną, kur 
jaugiau vietos ir geresnis 
maistas. Tuos savanorius už
kaltuose vagonuose nugabenę 
į Panerių stotį. Kai žydai pa
stebėjo apgaulę, daug kas 
puolėsi bėgti. Keliasdešimčiai 
pasisekė pasislėpti miške.

Vilniaus gethe veikusios dvi 
žydų rezistencinės organizaci
jos: “F. P. O.” 
1942 m. vasario 
F.P.O. narys
pranešė, kad Vilniaus apylin
kės miškuose pasirodžiusi so
vietų parašiutininkų grupė. 
Vitenbergas su jais susirišo. 
Jie pripažino F.P.O. regulia
ria sovietinių partizanų sąjū
džio grupe. Jai pavesti tam 
tikri uždaviniai — žinias rink
ti, drauge su parašiutininkais 
organizuoti sabotažą ir t.t. 
Parašiutininkai žadėjo pagal
bą savo rupžtu F.P. O. Ta
čiau vietos gyvęntojų įduoti 
parašiutininkai pateko į vo
kiečių rankas. Tąda F-P-O. 
įgaliojo Sonią Mądeisker ir 
Cesią Rosenberg prasiveržti 
pro frontą, pasiekti Maskvą 
ir susirišti su centrine parti
zanų vadovybę. Po daugelio 
nuotykiu abidvi delegatės su
grįžo nęsumezgusios ryšio su 
Maskvą.

«

Angliškai - Lietuviškas

ŽODYNAS
Engliąh - Lithuai|ian piętįonary

Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingus 
kaip geras kalbos 

mokytojas ir patarėjas. 
Jūs galite jį gauti 

papiginta kaina 
tik už <3.00.

DARBININKAS

366 W. Broadvvay 
So. BoątfMi 27, Mass.
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šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną. 
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Antradienis, Balandžio 25, ’5ū DARBININKAS
SUAKTYVINKIME TAUTOS *

VADAVIMO DARBĄ
Kas dar reikėtŲ daryti, kaį pavergtų tautų vadavimo 

darbas būtų sėkmingesnis ir realesnis?

3
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DARBININKAS
(THE WORKER)
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Fatimos Stebuklas
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v •

Lietuviai, kain ir kitos 
Amerikos tautinės gru
pės, atstovaudami pa
vergtas Rytu Europos 
tautas. s.ivo veikla išvys
to dviem kryptim: Ii sie
kiama emigracijoje išlai
kyti tautinę sąmonę ir 
ją gaivinti ten. km* ii 
yra apgesusi: 2) pasitai
kančiomis progomis ke
liama tautos Bvia ape- 
liuoiant tuo būdu i pa
saulio sąžine. Lietuviai 
(manau, ir kitos tautinės 
grupės) didžiąja savo 
energijos dalį nukreinia 
pirmąją kryptimi. Tik
rai, leisdami lietuviškus 
laikraščius, ruošdami 
įvairiomis progomis savo 
tarpe pobūvius, minėji
mus, paskaitas, veikda
mi įvairiose lietuviškose 
organizacijose, organi
zuodami chorus, o ypač 
palaikydami mūsų baž
nyčių pamaldose iš mū
sų tėvų paveldėta stilių, 
mes ugdome lietuvybę. 
Tas darbas labai svar
bus, nes duos mūsų kraš
tu nauju jėgų, kai ateis 
laikas atstatyti valstybę.

Be lietuvybės ugdymo 
ir palaikymo, stengiamė- 
si veikti ir antrąja, auk
ščiau nurodytąja, krypti
mi. Tam tikslui leidžia- 

“Lithuanian Bulle- 
tin”, kur nurodoma mū
sų pavergtos tautos kan
čios ir atitinkamomis 
progomis paliečiama Lie
tuves skriauda, apeliuo
jant tuo būdu į pasaulio* 

Neseniai pasklido žinia, kad Filipinuose, netoli 
Manilos, vienai karmelitų vienuolei apsireiškusi Die
vo Motina. Tai įvykę 1948 m. Iki šiol apie tai neskelb
ta, kad nekiltų įtarimų, jog tai tik išbujojusios vaiz
duotės padaras. Tačiau, jei tai buvo tikras Apsireiš
kimas, tai turės paaiškėti tokie faktai, kurie neabe
jotinai tą patvirtins ir atkreips rimtą Vatikano dė
mesį visa tai ištirti.

Iki šiol buvo ištirti ir patvirtinti du Dievo Mo
tinos apsireiškimai: Liurde 1858 m. ir Fatimoj, Por
tugalijoj, 1917 m. Liurdo apsireiškimas taip plačiai 
žinomas, tiek knygų apie jį parašyta, kad tik jo var
dą paminėjus, atsiskleidžia visa istorija, šimtai tūks
tančių maldininkų kasmet Liurdą aplanko, daugelis 
ligonių grįžta namo sveiki. Liurde jau išpildytas Die
vo Motinos pageidavimas, kad Apsireiškimo vietoje 
būtų pastatyta bažnyčia. Ten jau seniai stovi didin
ga puošni bazilika.

Fatimos apsireiškimas įvyko 1917 m., beveik 
vieneriais metais prieš pirmojo pasaulinio karo pa
baigą. Dievo Motina pasirodė mažiems piemenė
liams, jiems ji paskelbė, kad pasaulis nutolo nuo 
Dievo ir turi daryt atgailą, pataisyt savo klaidas ir 
daug melstis, ypač dažnai ir maldingai kalbėti ro
žančių. Taip pat ragino tuos piemenėlius, kuriems 
buvo apsireiškusi, kad ir jie būtų geresni, maldin
gesni, klusnesni, pratintųsi pasiaukoti ir ištvermin
gai kentėtų visus nemalonumus bei persekiojimus. 
Gi nemalonumų būsią daug. Visų pirma jiems neti
kės, kad matė Apsireiškimą. Net artimi kaimynai mas 
kaltins jų tėvus, kad taip prastai savo vaikus išauk
lėjo, jog jie virto melagiais ir apgavikais. Ir pasauli
nė valdžia juos persekios ir areštuos. Visa tai vaiku
čiai turi iškentėti ir auklėti Dievui ir Marijai.

Be to, Dievo Motina išpranašavo, kad karas ne
užilgo pasibaigs, tačiau pareiškė, kad žmonėms nesi- 
taisant bus kitas, dar baisesnis pasaulinis karas. Po 
jo iš Rusijos eis į pasaulį žiaurus religijos persekio
jimas. Žus milijonai žmonių, šimtai tūkstančių dva
siškių ir pats Popiežius daug nukentės. Išpranašavo 
taip pat Rusijos atsivertimą, bet su sąlyga: jei žmo
nija atsigimė tikėjime. Gi žmonijos atsivertimui rei
kalinga ištikimybė Dievui ir Marijai. Turi būt tve
riamos tokių specialių pasišventėlių grupelės, prade
dant nuo mažų vaikų — Marijos garbintojų. Iš jų 
prasidės pasaulio atgimimas.

Fatimoje apsireiškimą Dievo Motina sutvirtino 
didingu stebuklu. Piemenukai paskelbė žmonėms, 
kad Dangiškoji Ponia prižadėjo padaryti stebuklą.

Paskirta dieną apsireiškimo vietoj susirinko milži
niška minia — apie 70,000 žmonių. Diena buvo lytin
ga. Stebuklas turėjo įvykti dvyliktą valandą. Jau 
arti dvyliktos. Tebelyja. Žmonės nekantrauja. Žiūri 
į laikrodžius, skaičiuoja minutes, sekundes — nieko 
nesimato. Pradeda kolioti piemenėlius sukčiais, ap
gavikais. Ir štai dangus išsiblaivo ir pasirodo Dan
giškoji Karalienė. įvyksta stebuklas, kuris sudaro 
įspūdį pasaulio pabaigai. Saulė krinta žemyn. Visa 
minia jaučiasi pritrenkta. Žmonės — tikintieji ir be
dieviai — vienu balsu šaukia: “Dieve pasigailėk mū
sų”!... K.

sąžinę. Be abejo, šis dar
bas atneš gerų vaisiu, 
kai atstatomai Lietuvai 
teks ieškoti užsienio pa
ramos.

Bet būtų naivu ir klai
dinga manyti, kad 
mūsų, kaip ir kitu tauti
niu grupiu užjūry, krei
pimasis i laisvo pasaulio 
sąžinę galėtu paskatinti 
laisvas tautas ar ju vv- 
riausvbes rimtai pajudė
ti ir tuo būdu nors kiek 
priartinti pavergtu tau
tu išlaisvinimo valandą. 
Demokratijos jau dviem 
atvejais, būtent, per de
rybas su Hitleriu ir su 
Stalinu ramiausia sąžine 
pardavė ne viena tautą 
vergi ion, tikėdamosios 
tuo būdu nusipirkti sau 
taiką.

Pasitraukę iš savo tė
vynės, mes, kaip ir kiti 
bolševikų pavergtų tau
tų emigrantai, jaučiame, 
be abejo, vyriausią savo 
pareigą dirbti mūsų pa
vergtos tautos išlaisvini
mui, nes tik tokiu darbi ’ 
mes galime talkininkauti 
mūsų partizanams ir tik 
toks darbas galės patei
sinti mūsų pasitraukimą 
iš savo tėvynės. Bet lvg- 
šiolinė mūsų veikla, kuri 
reiškiasi dviem anksčiau 
pažymėtom kryptimis i 
laisvinimo tikslą, kaip 
matome , kiek tiksliau 
netaiko. Turime ieškoti 
kitokių keliu mūsų pa
reigas atlikti.

Visai panašioje būklėje 

yra ir kitos Amerikos 
tautinės grupės, kurių 
širdyse dar neužgeso 
meilė savo senoms, da
bar pavergtoms tėvy
nėms. Kalbamos grupės 
sudaro (prof. Pakšto pa
reiškimu) apie 16 milijo
nų Amerikos gvvento iu, 
kurie beveik visi v»*a se
ni Amerikos piliečiai ir 
patriotai, bet turi daug 
šiltų jausmu ir savo se
noms tėvynėms, domisi 
savo pavergtų tautiečiu 
likimu Europoje. Jie ge
riau, negu kiti amerikie
čiai, yra informuoti anie 
tai, kas dedasi už gele
žinės uždangos, geriau 
pažįsta bolševizmą ir jo 
pasaulinio masto užgai
dos, geriau jaučia grę
sianti pačiai Amerikai 
pavoiu iš bolševizmo pu
sės. Bet kaip ir kiekvie
na didelė žmonių masė, 
tautinės USA grupės vra 
inertiškos ir j” si’a?»-ūpi- 
nimas savo tėvynės A- 
merikos reikalais ir savo 
senųjų tėvynių likimu 
nepareiškia iki šiol vie
ninga veikla. Tai yra di
delė, bet tuo tarpu tik 
potencinė jėga, kuri ga
lėtu būt suaktyvinta ne
didelės žmonių saujos. 
Suaktyvinimo vaidmuo 
priklauso atvvkusiems iš 
Europos tremtiniams

Iniciatyvos galėtų im
tis mūsų ALT. Jisai ga
lėtų sukviesti paskyrų 
tautybių centrinių orga
nų atstovus ir mėginti 
sudaryti visų tautybių 
bendrą jungtinį komite
tą. Jo vyriausias tikslas 
būtų veikti USA politiką 
bolševizmo pavojui paša
linti. Centrinis komitetas 
turėtų veikti per spaudą 
ir per atitinkamai suda
rytus vietinius Jungti
nius komitetus. Centri
nio jungtinio komiteto 
spaudos organas savo 
pobūdžiu griežtai skirtų
si nuo paskyrų tautiniu 
grupiu dabar leidžiam” 
biuletenių. Grynai tauti
nis darbas, skatinamas 
sentimentų savo senajai 
tėvynei, liktų paskyrų 
tautinių grupių rėmuose, 
o Jungtinio Komiteto or-

p

Paminkline Lentele Nežinomam Kareiviui
Ji bus padėta Amerikos lietuvių veteranų vardu Arlingtono 

kapinėse £. m. gegužės mėn. 6 d. (žiūr. Veteranų atsišaukimą

ganas turėtų stovėti visų 
pirma USA interesų sar
gyboje ir visų pirma tais 
interesais sielotis. Kaip 
USA patriotų organas, 
jisai turėtų nepailstamai 
kelti Amerikos užsienio 
politikos padarytas di
džiules klaidas, kurios 
leido sunkiai sužalotam 
dideliam USA priešui vėl 
atsigauti. Turėtų būt pa
brėžiamas atkaklus kai- 
kurių Amerikos politikų 
nenoras mokytis iš pada
rytų klaidų ir tolimesnis 
jų riedėjimas pražūtingu 
keliu.

Amerikoje laiks nuo 
laiko pasirodo paskirų 
asmenų, kaip ir kolekty
viniai vieši pareiškimai, 
kurie skatina šio krašto 
užsienio politikos vairuo
tojus ir toliau žygiuoti 
kompromisiniu keliu, 
(pavyzdžiu, Chi c a g o s 
Universiteto prof. J. 
Morgen t h o u pareiški
mas, žiūrėk šių metų 
“Garsą” No. 9). Jungti
nio Komiteto organo visi 
tokie pareiškimai galėtų 
būt kuo griežčiausiai at
remti. Centrinio organo 
leitmotyvas būtų reika
lavimas griežtos, bekom- 
promisinės Amerikos už
sienio politikos, nes kiek

vienas kompromisas pa
žeidžia USA prestižą, ug
do nevilties nuotaiką.

Centrinio Jungtinio Ko
miteto organas turėtų 
susidomėti taip pat ne
nuoseklia USA vidaus 
politika, kur laisvė duo
dama pačiai laisvei bei 
demokratijai gr i a u t i. 
Kalbamą spaudos organą 
tektų siuntinėti visiems 
USA vyriausybės ir Kon
greso nariams, universi
tetams ir visoms visuo
meninio pobūdžio organi
zacijoms. Jisai, be to, 
turėtų būt per vietinius 
Jungtinio Komiteto skv- 
rius galimai plačiai ir 
prieinama kaina parda
vinėjamas.

Tautinės Amerikos 
grupės yra pakankamai 
skaitlingos, kad sudėtų 
reikalingą tam kapitalą, 
o pakelti galimus nuos
tolių būtų jų garbės pa
reiga. Jungtiniam Komi
tetui diriguojant, jo rei
kalavimai galėtų būt pa
remti skaitlingų mitin
ėm, demonstracijų, ar 
milijoninius parašus no 
atitin karnoms petici
joms. Kadangi USA už
sienio politika kartais 
linksta į griežtesnį kur-

Pabaiga 5-tame pusi.
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■ « ■ i ■ Jonas Gailius -------------
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Lytingas, purvinas ruduo.
Lapuočiai nusimeta pageltusius lapus, iš

kelia į viršų nuogas šakas, o vėjas, supda
mas jas ir lankstydamas, ūkauja, dejuoja ir 
rauda.

Ūžia, gaudžia visa giria. Net šimtamečio 
ąžuolo viršūnė nusilenkia audrai ir, kaip vai
kas gėles, numeta jai kelias dideles šakas.

Gaudžia miškas, nes jisai laisvas, kaip 
paukštis ir niekas neišdrįsta jo dainuojančių 
medžių iki paskutinio išnaikinti.

Po krūmokšniais apaugusia kalvele lindi 
jauni vyrai ir mergaitės. Jų rankomis iškas
ti urvai — paskutinis laisvės atsiminimas. 
Tiktai čia jų nesuranda mirties sprendimai 
ir trėmimo prakeikimas: už savo gyvybę, 
už paskutinę žemės pėdą jie prisiekę ir gy
vybę paaukoti.

Didelė dalis vyrų išvyko į žygį. Tauro 
dalinio šauklys talkon pasikvietė: raudonie
ji, kaip amaras, pasipylė iš kareivinių ir su
sidūrė su žvalgais.

Namuose liko tiktai žvalgai, sargybiniai, 
ligoniai ir kelios gailestingos seserys. Ir Al
vydas liko: stojęs į trukdomojo dalinio ei
les, susikovė su sunkvežimio sargyba ir kul
ka ranką kliudė. Tačiau tremiamieji buvo iš
laisvinti — uždavinys įvykdytas.

Alvydas guli ant samanomis apkloto na
ro ir kramto sutrūkusias lūpas. Apie jį triū- 
siasi raudonskruostė Lakštutė, vilgo lūpas 
vandeniu, pasakoja ir niūniuoja.

Vienoje kertėje, prieš pat angą, sėdi keli 

paaugliai ir skuta bulves. Apie puodus suki
nėjasi dvi moterys.

Kelios mergaitės budi * prie sunkiai su
žeistų. Prie vieno aprišta galva ligonio sėdi 
kunigas Adomas ir rengia paskutinei kelio
nei.

— Tėve Adomai, — kužda mirštantysis, 
— mirštu aš... numirs ar žus šimtai ir tūks
tančiai... Jūs mirsite... ir mes atpirksime 
Lietuvą!..

— Sakale, — paėmęs jo ranką, atsiliepia 
dar jaunas kunigas, — būk ramus: ir Baž
nyčia, ir tėvynė reikalauja kankinių. Pats 
Kristus kentėjo, nešė kryžių ir mirė. Tačiau 
Bažnyčia gyvena, ir pragaro jėgos jos nenu
galės. Prisikels ir Lietuva, nors mes ir ne
sulauksime!

— Tėve! — šnibžda ligonis. — Kad visi... 
lietuviai... kaip vienas... Mano tėve!..

Ir nuleidžia galvą.
Kunigas kalba paskutines maldas. Mote

rys ir mergaitės suklaupia. Ligoniai sudeda 
rankas.

Girioje siaučia audra ir pajuodęs dangus 
čiurkšlėmis verkia.

Tolumoje, anapus Merkio, kaujasi Tauro 
vyrai, kovoja Geležinio Vilko daliniai.-------

Tyliai, be giesmių palaidojamas Vytau
tas. Ir kapas nesupilamas, ir gėlių nepasodi
nama, ir kryžius nepastatomas.

Mažas kryželis įrėžiamas pušies liemeny
je, o amžino poilsio vieta samanomis užden
giama.

Ir niekas neverkia mirusiojo: miško bro
liai taip apsipratę su mirtimi, kad ji jiems— 
sesuo, kurios niekas nebijo.

Alvydo veidas išblyškęs. Vidinių kovų 
žymės ant kaktos, skruostų, akyse. Ne
linksmas jis, nuolat susirūpinęs.

Pasikelia nuo naro, kelis kartus pereina 

urvu ir atsisėda ant kelmo. Sunku jam, nes, 
vos pagalvoja apie savo buitį, tuoj kumščius 
gniaužia.

— Tėve Adomai, — nepakeldamas akių, 
kreipiasi į kunigą, — o jeigu aš liksiu be 
rankos?

— Tai antra liks, Alvydai! — ramiu bal
su atsiliepia kunigas. — Be to, liks širdis — 
gera ir mylinti.

Alvydo veidu praslenka debesėlis. Jis mė
gina pajudinti dešinę ranką, ir iš skausmo 
sukanda dantis.

— Sakyk, tėve, ar meilė nepaiso sužaloji
mų?

— Žinau, ką mąstai, Alvydai! Meilė, kuri 
riša dvasias, nepaiso praeinančių dalykų. O 
dabar lietuvių tautos dvasios triumfas! Da
bar, kada mes miškuose, kada tremtiniai 
darbo stovyklose, kada išeiviai tremtyje. 
Argi įsivaizduoji, mielasis, kad šią sunkiau
sią mūsų tėvynės valandą žmonės užsiraus
tų medžiaginiuose reikaluose ir neleistų išsi
skleisti dvasiai?! Anie rytuose mirdami mel
džiasi, anie vakaruose vargdami dėl Lietu
vos laisvės darbuojasi, mes čia, kaip atsi
skyrėliai, už tėvynę aukojamės.

— Bet, tėve, ar nėra mūsų tarpe silpnų 
baukštuolių? Ar nėra išdavikų ir parsidavė
lių? Visur — ir čia, ir vergijoje, ir laisvėje? 
— skausmingai sušunka Alvydas.

Tačiau kunigas nespėja atsakyti į šį 
klausimą: siaubingas balsas suskamba kaip 
mirtis angos plyšyje ir kaip nelaimė užgula 
ant požemio gyventojų:

— Gintis iki paskutiniųjų! Išdavimas!..
Ir tuo pačiu metu sutarška žvalgų auto

matai, sukalena atsarginių kulksvaidžiaia, o 
mergaitės, stipresni ligoniai ir moterys grie
biasi už ginklų.

Alvydas pašoka kaip įgeltas, kaire ranka 

stveria automatą ir valandėlę klausosi. Apie 
jį susiburia keli vyrai ir mergaitės.

— Paskui mane! — rikteri ir metasi į at
sargines duris.

Kalena kulkosvaidžiai, spragsi šautuvai, 
sproginėja granatos.

Giria persipildo ginklų taukšėjimu, ir 
krinta ant žemės medžių šakos.

Alvydas su keliais vyrais mažutėje dau
boje. Sukandęs dantis, išsprogusiomis gyslo
mis, žėruojančiomis akimis.

Jis girdi rusiškus “uraa!” — ir, pasidėjęs 
ginklą ant žemės, kairiąja spaudžia ir spau
džia mygtuką.

Šūviai iš kitos pusės. Kelios granatos. 
Laukinis riksmas.

— Jūs traukitės į paežerę! Be triukšmo. 
Aš dengsiu! — sušvokščia.

Vyrai atsiplėšia nuo žemės ir susilenkę 
metasi į dešinę.

Alvydas tebešaudo. Jaučia kairėje pusė
je Saulių, Margį, Rūstulį, Perkūną; priešais 
save mato Lakštutę, Mėtą, Vilnelę. Tik kuni
go neįžiūri.

Staiga surinka Margis ir krinta.
Šūvis pasiekia Perkūną, ir jo kuprinėje 

sprogsta granatų atsargos.
Klykteli Vilnelė ir visu kūnu prigula prie 

žemės.
Alvydas pašoka, perbėga prie mergaičių 

ir su Laimute vedasi Vilnelę. Beveik nešte 
ją neša. Pakeliui jį pavaduoja tėvas Ado
mas, o jis metasi į šoną ir selina prie kovos 
židinio.

Vyrų šūviai kairėje tolsta. Per bunkerį 
bėga kareiviai ir laukiniškai šūkauja.

Pro pat šoną prazvimbia kulka. Taku nu
dunda trys raudonieji.

Alvydas apsidairo ir pradeda trauktis. 
Prie ežero, į pelkes, į pažįstamus raizgynus.



Dr. Albert Enateiu, žymus atomų tyrinėtojas, ataako j 
gyventojų surašinėtojos Mausimus (Prineenton, N. J.).

Atvyko per "Didžiuli Jubilieus&į”

su žirgu ir

JURGINES LIETUVOJE
(šis tas iš papročių)

Šv. Jurgis, kurį dauguma 
esam matę paveiksluose, yra 
riteris ir slibino nugalėtojas. 
Jis yra rodomas
ietimi rankose. Gaspadoriai 
stengdavosi laikyti namuose 
Šv. Jurgio paveikslą. Šv. Jur
gis laikomas gyvulių, ypač 
arklių “patronu". Ir ši diena 
skaitoma arklių šventė. Dau
gelyje Lietuvos vietų per Šv. 
Jurgį darydavo arklių turgus.

Jei kas dirbdavo per šv. 
Jurgį, tai sakydavo, kad kris 
gyvuliai, nesiseks ūkyje, ja
vus išmuš ledai, arba arklius 
išplaus vilkai. (Dusetos).

Šv. Jurgio ryte, anksti, 
prieš saulės užtekėjimą, mau
dydavo raiti įjoję į ežerus, ar 
upes arklius, kad šūsas (pleis
kanos) nueitų. (Vyžuonos).

Žemę, namus nuomuodavo 
arba samdinius samdydavosi 
tik per šv. Jurgį ir iki sekan
čių metų šv. Jurgiui. Išsikel- 
davo gyventi į naujas vietas 
per šv. Jurgį. (Kėdainiai).

Gaspadoriai aukodavo baž
nyčiai paskutinius sūrius, 
kiaušinius ir sviestą; padėda
mi prie Šv. Jurgio altoriaus, 
kad tik būtų geresnis derlius, 
vištos dėtų daugiau ‘kiauši
nių ir karvės nepritrūktų pie
no. (Panevėžys).

Per šv. Jurgį taikydavosi 
išginti gyvulius pirmąsyk į

laukus. Gindavo prašydami 
šv. Jurgio: “Šv. Jurgi ganyk 
ir saugok gyvulėlius". (Dau
gai).

Vilnas ir drobes dėdavo prie 
šv. Jurgio altoriaus, kad šv. 
Jurgią saugotų avfc, karves 
ir arklius, kad jų vilkai nesu- 
draskytų (Alytus).

- c »

Jaunamartės per šv. Jurgį 
neša ir jam aukoja juostas ir 
abrūsus, kad joms geriau 
sektųsi prie ūkio darbų (Del
tuva).

Marcinkoniškiai per šv. Jur
gį aukodavo pirmąjį karvės 
teliuką, jį paguldydami prie 
šventojo altoriaus, kad ge
riau eitų rankon gyvuliai. Kad 
linai geriau derėtų, per šv. 
Jurgį gaspadoriai nešdavo li
nus ir padėdavo prie šv. Jur
gio altoriaus (Vepriai).

Vepriuose per šy. Jurgį ri
tinėdavo kiaušinius iš liepos 
luobos lovukų. Paaugę ir se
niai mušdavo kiaušiniais, pa
liktais nuo Velykų. Bet daž
nai pasidarydavo namuose 
medinius arba prilietus sma
los ar vaško ir daužydavosi. 
(Darytiniai kiaušiniai buvo 
laikomi apgavyste ir kartais 
iš to kildavo nesusipratimų). 
Kad nebūtų apgavysčių, rei
kalaudavo pasikeisti kiauši
niais, kad pasvėrus ant ran
kos delno ir pripažinus kiau
šinio tikrumą, prieš mušimą.

-
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LIETUVIŲ

VISI LIETUVIAI SKAITO

savaitinį, garniai HMstranlą 

LIETUVIŲ ŽINIAS
ŽINIOS kiekvieną savaitę savo skaitytojams 

pateikia pačių svambiausių politinių įvy
kių santvariiką ir komentarus,

ŽINIOS plačiai informuoja apie pasaulio lietu* 
vius ir Amerikos lietuvių veiklą,

ŽINIOS savo puslapius pagražina tiek lietuvių, 
tiek politinio gyvenimo nuotraukomis, 

ŽINIŲ korespondentei Argentinoj, Ispanijoj, 
Vokietijoj, AngNjbj ir kituose kraštuo
se žinias surenka iš pučių pintųjų šal
tinių.

TODĖL TUOJAU UŽSISAKYKITE “LIETUVIŲ ŽINIAtT, 
KURIOS METAMS KAINUOJA TIK $3.

LIETUVIŲ ŽINIOS
2211 Sarah St, Pittsburgh 3, Pa.

LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

LIETUVIŲ

h*

50 metų Amerikoje ir 115 m. krautuvėje. — Z. ir A. 
Aittationių dviguba sukaktis.

Staugkton, Maaa. t
— Pamačiau “tą svietą" 

prieš 66 metus Trakiškių kai
me, Marcinkonių parapijoje. 
Meno 'tėvai turėjo pusę vala
ko žemės, tai aš anksti pra
dėjau tarnauti, vos 8 metus 
turėdama... Tarnavau pas 
“gaspadorus" ir pas Nedzin
gės dzekoną. čia gerai pra
mokau ir lenkiškai. Dekaną 
iškėlus į Žiežmarius, tėvai 
manęs nebeleido taip toli. Išė
jau tarnauti pas pašto virši
ninką — du geručius senelius. .* 
Pas juos susitaupiau 100 rub
lių ir, žinoma, gerokai prasi- 
tempiau. Ne vienas manęs 
klausė, ar aš neitau už jo. 
Pagalvojau sau: riti ir dar 
atiduoti 160 rublių? Kad jis 
nesulauktų! Už 100 rublių ve- 
lik aš paieškosiu to, kur Ame
rikoje. Atvykau 1902 m., va
sarą, o 1903 m. žiemą su savo 
“dzieduim" ėjau pas kunigėlį. 
Manasai buvo 
bet vis atsimenu 
tulaičio žodžius: 
Dievo įsakymus, i 
laimins ir įsigysit 
Laimino. Turėjom du 
Abu leidom mokslan. 
buvo berniukai!
— Po vestuvių įsitaisėm bal

dus (—furniture) už skolintus 
50 dol. Už dviejų mėnesių 
nunešėm skolą. Skolintojas ir 
sako: “būsi gera gaspadinė, 
kad taip greit grąžini”. Pa
mišti jau ir pasakiau: “moka 
ne turtingas, o skolingas”.
— Vieną šiltą vasarą mano 

jaunis ir prašosi: “Leisk ma
ma maudytis!" Mano širdis 
lyg ką nujausdama prieštara
vo. Pagalios Sėjo. Už geros 
valandos beateinąs policinin
kas: 
parsinešti: jį ištiko šakas". 
Kiek jis vargšelis prisikentė
jo per 11 metų!

— Susitaupėm 1000 dolerių. 
Buvom nusipirkę dvejus na
mus; juos pardavę, buvome 
įsigyję Lowely krautuyę. Bet 
ten buvo nesmagu gyventi be 
pažįstamų’ tai vėl grįžom į 
Stoughton, Mass. Čia vėl sko
linomės, pirkom namą ir “už- 
dėjom storą". Dar nė durų 
nebuvom atidarę, o žmones 
jau prašė parduoti. Viena 
draugė sakė: “Jei parduosit į 
dieną už 30 dol, tai galėsit iš
siversti". Aš dar nebuvau 
pradėjusi pardavinėti, jau 
buvau padariusi 50 dol. Nu
pirkdavau šilko gabalą, pati 
pasiūdavau “dresses”, nespė
davau iškabinti lange, ir jau 
išpirkdavo. Metų gale jau bu-

vo krautuvė pilna prekių, ir 
“bylos" išmokėtos.
— O dabar kaip biznis? —
— Dabar jau silpniau, bet 

gyventi gahnta. Reikia tik bū
ti tvarkingam. Dar ir šiandien 
tebegirdžiu a. a. kunigo Matu
laičio žodžius, pasakytus per 
šliūbą...

Nubraukė ašaras. Supra
tau, kad prisiminė sunkią sū
naus ligą, o išgyventų vargų 
nenorėjo minėti.

Tat geriausių linkėjimų iš
gyvenus 50 metų Amerikoje 
ir 25 metus bevedant krau
tuvę! Linkiu lietuviškai įmo
nei augti ir klestėti. Manau, 
skaitytojai, tą patį linki!

Mlk’as.

1882. m. 15 
Marcinkonių 
tėvai žemės 

mes trys

— Kaip senai jau Ameriko
je? — paklausiau, kaip ir 
kiekvieną naują pažįstamą p.. 
Zenoną Antulionį, lietuvį 
krautuvininką.
— Atvykau per “didžiulį ju- 

biliejusą".
— Tai, sakau, šiemet sueina 

penkiosdešimt metų ? Būtų 
įdomu išgirsti man ir kitiems, 
ypač naujai atvykusiems, kaip 
priėjote iki tokios gražios 
krautuvės, atseit “štoro”, (pa
sitaisiau pats save, kad geriau 
mane suprastų) ?
— Esu gimęs 

Zervynų kaime, 
parapijoje. Mano 
neturėjo; augome
broliai ir dvi sesers. Pradžioje 
ir “slūžijau”, “gaspadoria- 
vau”, kol jau visi broliai pa
augo, o paskui, brolio Jono 
kviečiamas atvykau 1900 ba
landžio mėn. 19 d. į Stough- 
toną. Dirbau “kanarinėje” už 
6 dolerius į savaitę; vėliau 
4, 5 metų “roberinėje” už 12 
dol. į savaitę; paskui 13,5 me
tų dirbau ten pat ant “piece- 
vork'ą.”
— O, pragyvenimas ar bran

gus buvo? —
— Už butą, rūbų skalbimą, 

maisto pagaminimą mokėjau 
po 1 dol. į savaitę; o maisto 
pats pirkau — išeidavo po 
1,5 — 2 dol. j-savaitę. Saky
sim, už duonos kepaluką 
(5 sv.) mokėdavau 10 centų; 
bendrai, ką tuomet už 1 dol. 
nupirkdavai, dabar reikia mo
kėti 5 dol.
— Ir dar daugiau! — per

traukė mūsų pašnekės} p. 
Apolonija, Antulionies “pri- 
siega”.

— Ganai Tamsta '-.sakai! 
Tamsta taip pat nebenaujokė 
šiame krašto?

-.m ' ~iT-ąi .n................  --n

Už vis įdomiausi papročiai 
užtinkami Dzūkijoje. Iš vaka
ro prieš šv. Jurgį rinkdavosi 
lalauninkai. Rinkdavosi jauni 
su jaunais, seni su senais ir 
eidavo lalauti, gaspadorių pa
linksminti. Eidavo kokia 15 
asmenų. Priėję po gaspado- 
riaus (galėjo būt ir negaspa- 
dorius — kampininkas ar tar- 
nybfnfnkas) palange, pradėda
vo: “Kūmule, kūmula mes pa
giedosim šv, Jurgį kliučiauny- 
ką, kad namelius linksmintų 
ir gyvulėlius išganytų”. Ir 
pradeda giedoti. Pagiedojus 
gaspadorius kviečia lalaunin- 
kus: “Užeikit vaikeliai į vidų 
ižsigersit, užvalgysit!” Užeina 
į vidų ir gauna išsigerti, gau
na užvalgyti mėsos ir kas 
svarbiausia, gauna kvietimo 
šv. Jurgiui skirto pyrago. 
(Marcinkonys).

Įdomus Marcinkonių pie
menų paprotys: skerdžius per 
šv. Jurgį liepia piemenims su
varyti į vieną vietą gyvulius 
ir palikt jų sąugot. O pats 
skerdžius eina tris sykius 
aplink gyvulių bandą, sukal
bėdavo trylika poterių į šv. 
Jurgį, skerdžius žengnodama- 
sis sako: “Šv. Jurgi, būk pa- 
gdbininkas mūsų gyvuliams 
ir apsaugok juos nuo žvėrių".

Merginos per šv. Jurg. ei
davo bažnyčion pasipuošusios. 
Išėjusios iš bažnyčios, mergi
nto Mrhtodsvosi šone bažny
čios. Vaikinai susiieškoję ar
moniką kviesdavosi merginas 
į kluonieną pasišokti. Ir pra- 
sidėdsvo linksmybės: Tai bū
davo kurtu pirmas platesnis 
pavasarį pažinčių atnaujini
mas. (Marcinkonys).

Iš rtiinčtų papročių matome, 
kad šv. Jurgis Lietuvoje bu
vo pinčiai garbinamas. Į jį 
buvo kreipiamasi prašant nuo 
nelaimių saugoti.

Itiozas Rūgs.

KTOMILINTOJI MOKINA
Vienuos namuose sunkiai, 

mirtinai serga motina. Vaikai 
tariasi, kurį čia daktarą pa
kviesti. Pasikalbėjimas vyks
ta mūsų dienomis, taigi dvi
dešimtajame amžiuje. (Vertė
jas).
— Ar tik ne pats laikas bū

tų pašaukti mamai daktarą?
— Kodėl, Jonai? Juk jūs 

negalvojate jos skausmų pa
sigailėti?..
— Anaiptol, ne. Aš tik ma

ntą, kad jai kaip nors reikėtų 
padėti.
— Ką jūs kviesite? Ji “per

sunktai serga” dėl dr. Rigoro. 
Tas daktaras, jūs žinote, tie
siog nepakenčia sunkiai ser
gančiųjų.
— O, ne! Aš nei negalvojau 

apie jį. Gal dr. Mortį. Jis jau
nas, simpatiškas. Kaip vana
gas sukasi apie ligonį. Jį net 
reikia pridaboti. 
.— Žinau jį. Aš net girdėjau, 
kad ir jis “pasigailėjo" vieno 
ligonio. Taip sakant, per ne
susipratimą, kai tik pasišali
no gailestingoji sesuo. Apie 
jį pasakojama baisių dalykų.

-GW1;

jam nė į namus įžengti. Moti
na juk nenori prarasti nė mi-

neturtingas, 
a.a. kun. Ma- 

“jei pildysi 
tai Dievas 

; turto”... 
sūnus. 
Gabūs

nutės savo likusio gyvenimo. 
Nejaugi nėra nei vieno gydy
tojo, kuriuo mes galėtumėm 
pasitikėti?
— Sakyk, aš manau, kad 

naujasis gydytojas, gyvenąs 
žemutinėje gatvėje, yra kata
likas. Juk žinai, kad katali
kams nevalia nieko žudyti. 
Tai yra prieš jų įsitikinimus.
— Gerai sakai! Pakvieskime 

jį. Gal būt, jis galės padėti 
mamai?
— Viskas tvarkoj, bet tik 

nesakyk jai, kad daktaras ka
talikas. Pats žinai, .kaip ji ne
mėgsta katalikų.
— O jei ji pagalvos, kad pa

kvietėm paprastą daktarą?.. 
Mes galime ją mirtinai išgąs
dinti.
— Tada pasakykime mamai, 

kad pakvietėm kataliką dak
tarą ir paprašėm, kad kai 
ateis mamos gydyti, turi pa
likti savo katalikiškus įsitiki
nimus už durų.
— Tai grabai sugalvota! 

Jei jis išsižadės savo įsitikini
mų, tada jis gali pasielgti 
kaip ir kiti daktarai, kurių 
bijome.
— Po galais! Kvieskime jį 

čia, tik pasakykime, kad atei
tų su savo katalikiškais įsiti
kinimais, bet mirtį nešančias 
adatas tepalieka namuose.

(Cathoiic Digest, 5 nr.)

UttUYlAI PASAULYJE
A Prof- D- Krivickas su šei

ma, kurio buvo laukiama at
vykstant į Jung. Am. Valsty
bes, iš Bremeno buvo grąžin
tas atgal.

A Trys tremti lietuviai: P. 
Ilčukas, A. Dumauakas ir V. 
Bočkus iš Čilės per Andų kal
nus nukeliavo Argentinon. 
Daro pastangas, kad Argenti
nos valdžia leistų tenai apsi
gyventi.

A Vokietijos komunistai ruo
šiasi pradėti griežtą akciją 
prieš likusius Vokietijoje 
tremtinius. Toj akcija prasi
dėsianti tuojau, kai tik pasi
baigs IRO ir kitų organizacijų 
globa.
A Belgijos teisingumo mi

nisteris atkreipė svetimšalių 
dėmesį, kad jiems yra už
drausta Belgijoje bet kokia 
politinė veikla arba dalyvavi
mas kurioj nors politinėje 
manifestacijoje. Už nepaklau- 
symą šio įspėjimo grasinama 

- bausmėmis.
A IRO direktorius, M. Kings- 

ley lankėsi Briuselyje pas 
valdžios pareigūnus, su ku
riais tarėsi tremtinių globos 
reikalais, IRO veiklai pasibai
gus.

A IRO vadovybė paskutiniu 
laiku sustiprino anglų kalbos 
mokymąsi įsteigdama dauge
lyje DP stovyklų naujų anglų 
kalbos kursų. Tiems DP, ku
rie niekur išemigruoti nega
lės, steigiami vokiečių kalbos 
kursai

A Pabaltiečiai, kurių tarpe 
yra ir 5 lietuviai, prieš 6 mėn. 
išplaukė mažu laiveliu iš Šve
dijos, buvo užkliuvę Airijoje. 
Balandžio mėn. pradžioje iš
plaukė Kanadon. Jiems kelio
nės išlaidas apmokėjo Airijos 
Raudonasis Kryžius.'
A VI. Rimša, smuikininkas, 

prieš dvejup metus atvykęs iš 
Austrijos Kanadon, šiemet 
gegužės mėn. išvyksta studi
juoti Romon.

Jie Posėtgfavo lųgerinti JUMS 
TeletaM PaiUMtoį

.......... ................ •..........

Visos pastangos dedamos, kad išvengti party 
line nesusipratimų. Paprastas dalykas, reikia 
priprasti vienas kitam ko-operuoti. Kartais 
kiškai paveikia; kartais draugiškas telefonu 
pasikalbėjimas arba asmenis apsilankymas.

Paprastai, patys žmonės turi vienas kitam 
ko-operuoti. Tą visi žino, kad party line aptar
navimas priklauso nuo vienas kitam parodyto 
nuoširdumo ir tas kiekvienam paprastai grįžta 
atgal.

Lokalio telefono vedėjas posėdžiauja su savo 
padėjėjais, diskusuoja ir kalbasi. Jie mitinguo
ja ir tariasi, kaip pagerinus aptarnavimą, kuris 
neužilgo bus paskelbtas.
GENESNIS PARTY LINE APTARNAVIMAS

Kiekviename telefonų ofise pagrindinis ob
jektas, tai party line aptarnavimas. Štai, mūsų 
inžinieriai dirba su vietos žmonėmis, kad padė
jus visas pastangas aptarnavimo pagerinime. 
Kiekvienoje vietoje yra visi dalykai peržiūrima 
ir teikiama dėlei individualių ir dviejų party 
fines, kad suteikus geresnį aptarnavimą.
GĖRIAU NAUDOTI PARTY LINĖS

A* .JĮ <1
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Vakarų pasaulio nuodėmės IV. JURGIS IŠVADUOJA KARALAITE
(Pagal bucas van Leyden paveikslą i* XVI šm. pradžios»

Trumparegystė. •- Ištižimas. - 
“Pasitikėjimas”. - Neryžtumas. - 
Bevardė nuodėmė. - Nenuoseklu 
mas. -Nevieningumas.

TRUMPAREGYSTE
buvo ir tebėra viena 

pirmųjų nuodėmių. Ji ke
liavo pasislėpusi prezi
dento Roosevelto lagami
nuose į Jaltą. Dėl jos 
Balkanai buvo rusams 
išduoti. Šiandien milijo
nams žmonių nereikėtų 
kentėti baisią vergiją ir 
laukti naujo karo, kaip 
išvadavimo, jei nebūtų 
buvę šios nuodėmės.

Trumparegystė leido 
raudonajam tvanui už
lieti Suomiją ir Baltijos 
kraštus, o dabai* ir Kini
ją, kuri septynerius me
tus atsilaikė prieš Japo
niją, bet kuri palinko 
nuo Sibiro vėjų. Trumpa
regystė jau tapo aklumu, 
kai Vakarų Galybės su
stabdė karą manydamos, 
kad aplink jas beliko 
broliai ir draugai. Jei 
kas tame “brolių” elge
sy joms pasirodo įtarti
na, jos užmerkia akis ir 
užsikemša ausis. Ir ši
taip Vakarų Didieji el
giasi jau nebe pirmą sykį. 
Kai vienas asmuo, — 
Hitleris, savo tikslus ru
du ant balto - išklojo 
“Mein Kampf” veikale— 
Vakarai užsimerkė. Jie 
užsimerkė ir tada, kai 
raudonieji diktato r i a i 
viešai pasisakė, kad jų 
tiklas — pasaulinė ko
munistų diktatūra. Tur
būt visi angliški ir pran
cūziški šių knygų leidi
niai yra išparduoti... Gal 
todėl Vakarai ir neatsi
merkia... Kasdien įvyks
ta faktai, kurie yra lo-

gingas tų pasisakymų tę
sinys: vakar šalta anek
sija, šiandieną kruvina 
provokacija, rytoj gali 
būti atentatas ar bloka
da. Ir pagrįstai stebima
si, kam žmogui duotos 
akys matyti tiesą, kokia 
ji yra, ar matyti tik ru- 
žavą, apgaulingą “tie
są”?...

PASITIKĖJIMAS
tai antroji politinė Va

karų nuodėmė. Tikėk sa
vo artimui, 
politiniam 
ypač, kai
objektas nėra toks men
kas — viso žemės rutu
lio valdžia. Pasitikėjimas 
kuris toks būdingas vai
kams ir kvailiams) pa
darė ožį daržininku, o 
sovietų diktatūrą — tai
kos ir teisingumo 
toją... Snobistinė 
gentija didžiavosi 
Sovietų Sąjungos 
gu; radaras 
nesunkiai 
Maskvon; 
atmosfera
šum konferencijų salių, 
su pasitikėjimu buvo pri
imami politiniai pataika
vimai, ir dar su didesniu 
pasitikėjimu — politiniai 
antausiai. O tuo tarpu 
lokys juokėsi savo oloj iš 
kvailių...

NERY2TUMAS
trečioji Vakarų nuodė

mė, privertusi politikus 
pasitraukti iš teritorijų, 
kurias demokratijų ka
riai apmokėjo savo krau
ju. Dėl nelemtų Jaltos

bet netikėk 
partne r i u i, 
pasitikėjimo

saugo- 
inteli- 
esanti 
draū- 

bomba 
kelią

ir at. 
rado 
pasitikėjimo 
pleveno vir-

Uetudy Rado Valandos Programos

KONCERTAS
SEKMADIENI.

Balandžio - April 30 d., 1950
3 JI vaL po pietų

JORDAN HALL
2W taHngton Avė. (taps Gainsboro Sf.l, 

BOSTON, MASS.
Upildys ši« ar- 

: Stasys Liepas, baritonas;
Koncerto pi 

tįstai ir choras: _
Stase Daugėlienė. sopranas; Sutana 
Griikaito (Grish), ir Šv. Petro lietuvio pa
rapijos choras iš So. Boston.

Chorui vadovaus ir pirmiem dviem, 
dainininkam akompanuos kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas.

Dainininkei Susanai Griškaitoi 
akompanuos Rapolas Juška.

B

Galingo ryžtingumo jėgos
Kaip žaibas neša jį į tikslą šventą.
Šalikelėm jam tartum žvaigždės krinta: 
Ugnies keliu dar žirgas taip nebėgo

Pirmyn ten, kur vis slibinas nemiega 
Ir segsti savo auką surakintą: 
Jai giedras šaulės rytas nebešvinta 
Ir laisvė pasitikti neišbėga...

Dabar, kai baisų bandymą išlaikė 
Jisai (ir maldos jos taip pat padėjo) 
Ir veidu džiaugsmo ašaros jai rieda,

Ir jam pro kovą begaliniai klaikią 
Veide giedra skaisčioji patekėjo 
Ir neša jį į rytą, auksu lietą.

A. Tyruolis.

Salėje visos vietos rezervuotos. Tikie- 
tai — $1.20 ir $1.80, įskaitant valdžios mo
kesnius (tazes).

Kviečiame visus iš anksto įsigyti ti- 
kietus ir koncerte dalyvauti. Dalyvauda
mi koncerte, paremsite ir Lietuvių Radio 
Valandos programą šeštadieniais nuo 
1:15 iki 2:15 vai. po pietų iš WESX stoties, 
Salėm, Mass.

PRANAS RAZVADAUSKAS,
Koncerto Rengimo Komiteto pirmininkas 

FELICIJA GRENDELYTE, sekretorė 
ANTANAS F. KNEIŽYS,

Lietuvių Radio Valandos programos vedėjas.
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nutarimu sovietai perė
mė visą politinę iniciaty
vą. Vienintelė Vakarų 
priemonė — tai apsigy
nimo taktika, 
vengtų ko blogesnio”. 
Bet politika nėra spor
tas: tokiais metodais ga
lima “garbingai” žūti, 
bet ne atgauti tai, kas 
prarasta...

IŠTYLIMAS
yra ketvirtoji Vakarų 

nuodėmė. Jei toks p. Ma
likas SS delegatas Sau
gumo Taryboje, ją įtū
žęs apleidžia, trenkda
mas duris, tik dėl to, kad 
Rusija, negali visko “ant 
savo pastatyti”, o kiti tą 
viską palydi tik nejaukia 
tyla, tai yra daugiau ne
gu aiškus ištižimas. O į 
UN laisvės trokštanti 
žmonija yra sudėjusi sa
vo viltis! UN dažnai pa
virsta cirku, kuriame 
SS vaidina piktą vyrą, 
kuriam vėl ir vėl leidžia
ma rodytis scenoje. Tole
rancija, garbė... Bet Visa 
tai daugiau atrodo ištiži
mu.

kad “iš-

BEVARDĖ NUODĖMĖ
Šitai nuodėmei dar ne

surastas vardas. Tačiau 
jau apibudinti tinka vo
kiečių “Frankfurter AI1- 
gemeine Zeitung” apta
šytas faktas. Vieną 

. priešpietį laiškan ežys 
Pfleideter buvo pastaty
tas prieš specialią įstai
gą — Sptuchkammer. 
Jam pateiktas kaltini
mas: jis rėmęs jėgos re
žimą, nes 1937 m. pasi
ryžęs įstoti į partiją (Aš- 
eių). Ir Pfleiderer buvo 
nubaustas už tai 300 DM 
baudos. Už jėgos režimo 
rėmimą...

Namie Pfleiderio akis 
užkliuvo už laikraščio. 
Britai pripažino raudo
nąją Kiniją. Pfleideter 
nenustebo. Jis jau buvo 
atpratęs stebėtis. “Keis
tas pasaulis” — tik pa
galvojo jis. “Tie patys, 
kurie išleido įstatymą 
bausti už jėgos 
parėmimą, pagal kurį tu
riu sumokėti DM. 300, — 
tie patys dabar 400 mili
jonų kinų įmetė raudo
najam slibinui į nas
rus...”

komunist i n i o diktato
riaus Franco. Neleidžia
ma vokiečiams kariuo
menės, bet norima, kad 
vokiečiai organiz uotų 
kareivius. Kiekvieną die
ną susiduriama su SS 
satelitų taikos laužymo 
faktais, bet to nelaikoma 
kliūtimi su jais derėtis 
dėl taikos su “išvaduota” 
Austrija, kuri savo ruož
tu dėl paskutinio karo ne 
mažiau atsakinga, kaip 
nepriklausomoji Italija.

NEVIENINGUMAS
yra septintoji Vakarų 

politinė nuodėmė. Neuž
tenka to, kad rusų 
“NlET” paralyžuoja bet 
kurią Vakarų veiklą. Ir 
savo tarpe Vakarų didie
siems vyksta ne geriau. 
Vokietijos politiką į 
priešingas puses tampo 
“lydeka, gulbė ir vėžys.” 
Prancūzai šūkauja apie 
revanšą ir saugumą. An
glai vykdo demontažą, 
bijodami ūkinės konku
rencijos. Amerikonai — 
atleiskit už žodį — ieško 
rinko “Coca-CJolai”. Ne- 
vieningesni Vakarai ir 
Rytų Azijos klausimais. 
Tai geriausiai įrodė Ki
nijos tragedija. Ar tad 
nuostabu, kad šioj mai
šaty sėkmingai žings
niuoja tik Kremlius, ve
dąs politiką plieninę, 
nuoseklią, į tikslą einan
čią (kartais net kvapą 
ūžgnisužiančią).

Kad ir kaip yra iškero
jusios šios Vakarų nuo
dėmės, Vis dėlto reikia 
tikėti, kad rusų tranko
mos dufys turės pažadin
ti ir tuos blogai girdin
čius, kurių ligšiol net ru
sų at. bombos sprogimas 
nebuvo pažadinęs iš mie
go.. (BLI).

SUAKTYVINKIME...
Pradžia 3*čiame pusi.

tai Jungtinio Komiteto 
tinkamai išvystytas ir 
suteiktas impulsas galė- 
są, bet ir vėl traukiasi, 
tų būt pakankamas USA 
visiems politikos kursui 
nulemti.

Įdomu, kad toks žymus 
veikėjas, kaip New Yor- 
ko valstybės gubernato
rius, apsilankęs Lietuvių 
Kongrese, pareiškė pa
geidavimą, kad DP dary
tų įtakos USA užsienio 
politikai. Ir tikrai, tai 
yra tremtinių svarbiau
sia pareiga, nes tai yra 
vienintelis būdas dirbti 
realų savo pavergtų tė
vynių laisvinimo darbą.

Vaidotas.

Darbo klausimais

už-

ne- 
su- 

iš cerkvių ir 
rūsių lavonai

Km ten kapai 
naikinami?

Rusijos bolševizmo
davinys pagal Interna
cionalo dainą — viską 
aukštyn kojom apversti. 
Tais sumetimais jau iš 
pirmųjų bolševizmo die
nų išniekinti kapai, 
patinką paminklai 
naikinti, 
bažnyčių
išvartyti iš grabų. O to
kioje Lietuvoje tuo atve
ju bolševikų dar specia
lesnis uždavinys. Žinome, 
kad Lietuvos kryžkelės 
ir pakelės nužymėtos 
dažniausiai sodžiaus me
nininkų dirbtaisiais kry
žiais ir koplytėlėmis, ku
riuose atsispindi sava
rankiška ir rusams sve
tima kultūra. Gi bolše
vizmo lopšys yra rusai 
ir todėl bolševizmo atri
butai tik rusiški: rusų 
kalba, jų dainos, jų pa
pročiai, jų valdymo bū
das, jų našysta — viskas 
bolševikų pasisavinta ir 
per prievarta diegiama 
okupuotuose kraštuose, 
taigi ir Lietuvoje. Jau 
carų žandarai nakčia iš
raudavo rusams nepatin
kamus kryžius. Didžiojo 
Dr. Vinco Kudirkos kapo 
kryžiuje jie nakčia nu
kalė sau nepageidauja
mą Lietuvos Himno dalį. 
Tai štai kodėl iš slaviško 
rusiško išsibėgėjimo ir 
dabar Lietuvoje kapai 
paskirti sunykimui, o 
kryžkelių ir pakelių kry
žiai baigiami. Tuo būdu 
niekinamas ne tik miru
siųjų atminimas, bet ir 
naikinama niekuo nie
kam nenusikaltusi Lietu
vos praeitis. A. 2.

KVIETIMAS
šty rttety Nekalto Prasidėjimo Gildo*

SEIMAS
įvyks gegužės mėn. 21 dieną, trečiąjį gegužės sekmadienį, 

Nekalto Prasidėjimo Vienuolyne, Putnam, Conn.

Seimo programa:

11:00 vai. Šv. Mišios.
12:30 vai. Seimo dalyvių ir svečių pietūs.
2:00 vai. Seimo posėdis.
4:30 vaL Meiliška programa,
5:00 vtl. Palaiminimas Švč. Sakramentu.

Kviečiame visus Giklos narius, Kongregacijos rėmėjus, ge
radarius ir prijaučiančiuosius kuo skaitlingiausiai dalyvauti. 
Atvykite profesionalai ir biznieriai, atvykite darbo žmonės.

Šis šventųjų metų Seimas skiriamas Šv. Metų Paminklo —

i..—

NENUOSEKLUMAS
pavadinkime šeštąją 

Vakarų nuodėmę. Tie, 
kurie karia Vienus karo 
nusikaltėlius, tuo pUŠill o . , . - . . .. ,
metu bičtuttSUjBM tik H * Seserų Viepirtrtyno koplyčios statymo reikalams, 
tais, kurių rankos ne 
mažiau kruvinos kaip 
pakartųjų. Orgaidsuoja- 
mas antikonninist i n i s 
frontas, bet bendradar
biaujama su komunisti
niu diktatotttfffi ftto ir 
lyg ugnies bijomasi atrti-

Bus nepaprastai įdomi, bet neilga, paskaita iš neramiosios 
Europos katalikų gyvenimo, pranešimai ir diskusijos apie Gil- 
dos atliktus ir numatomus darbus, rezoliucijos, rinkimai.

Dar kartą prašome — atvykite į šią Naujosios Anglijos 
pirmąją pavasario šventę.

Iki pasimatymo!
N. P. Seserę GUdos Centro VaMyba.

NEI KAPITALIZMAS
NEI KOMUNIZMAS

DR. A. DAINA VIET1S

Apie kapitalizmą ir komunizmą daug rašo įvai
rūs laikraščiai, žurnalai, brošiūros ir knygos. Dar 
daugiau apie tai kasdien kalba darbininkai ir darb
daviai, studentai ir profesoriai, tikintieji ir bedieviai.

Komunizmas skelbia negailestingą ir mirtiną 
kovą kapitalizmui. Tačiau galima sakyti, jog kova 
eina tarp velnio ir šėtono, vadinasi, tas pats dalykas 
tik kitu vardu ir kitokioje formoje, nes galutinėje iš
davoje tiek kapitalizmas, tiek komunizmas neša žmo
nijai kančias, ašaras, išnaudojimą, vergiją, kalėji
mus ir karus.

Pasaulis ypačiai šiandien reikalingas dviejų do
rybių: teisingumo ir krikščioniškos artimo meilės. 
Tos dvi dorybės yra tiktai sėkmingomis priemonėmis 
panaikinti tam dvejopam blogiui, kuris kyla iš kapi
talizmo ir komunizmo santvarkos. Kapitalizmas, su
koncentruodamas nedaugelio rankose didelius tur
tus, išnaudoja milijonus darbininkų, mokėdamas už 
darbą nepakankamą atlyginimą, neatsižvelgiant nei 
į darbininkų atlyginimą, neatsižvelgiant nei į darbi
ninkų žmogišką vertę, nei į socialinį teisingumą ir 
bendrą gerovę, nusikalsta teisingumo dorybei.

Komunizmas gi skiepija neapykantą, kursto 
kruvinas revoliucijas, ruošia sunaikinimą bei sker
dynes visiems tiems, kurie nepritaria komunistams, 
ir dėl to labai nusikalsta artimo meilės dorybei ir tie
siog jai atvirą karą skelbia. Maskvos didžiausias ko
munistų dienraštis “Pravda” dar 1934 m. kovo mėn. 
30 dieną rašė:

“Krikščioniška artimo meilė visiems, net ir prie
šams yra didžiausia komunizmo priešininkė”.

Vadinasi, daryti gera artimui, jo pasigailėti, 
komunizmo akimis žiūrint, yra nusikaltimas. Tada, 
kada Išganytojas iš meilės miršta už žmones, Jis 
tampa priešu; šventasis, kuris atiduoda, Kristaus 
pavyzdžiu, savo sveikatą ir gyvybę raupsuotiems 
tarnaudamas, pasidaro priešas; motina, dovanodama 
nedėkingam ir neklaužadai savo sūnui, yra priešas. 
Šv. Steponas, užmušamas akmenimis, meldžiasi už 
savo budelius ir prašo jiems dovanojimo, pasidaro 
komunizmo priešu. Tokiu būdu ta kilnioji krikščio
niškoji artimo meilė, kuri skatina mylėti vargšus, 
ginti nuskriaustuosius, net dovanoti priešams, rū
pintis našlaičiais, kaip savo vaikais, pasidaro komu
nizmo priešininke.

Kokia klaiki, žiauri ir baisi santvarka! Meilė, 
gailestingumas, maloningumas ir žmoniškumas yra 
priešai! Krikščioniškoji artimo meilė yra priešai, ta
da kerštas, neapykanta, klasių kova, teroras, melas, 
šmeižtas, kankinimai ir žudynės yra tai tokia ko
munizmo “dorovė”...

Komunizmas išplėšia iš žmogaus jo dorovinio 
elgesio pagrindą — laisvę, panaikina taip pat jo as
mens vertę. Atskiras asmuo, pagal komunistų moks
lą yra tik menkas ratukas milžiniškoje mašinoje. 
Prigimtųjų teisių žmogui nepripažįstama. Jis turi 
gyventi nuolatinės baimės kankinamas, nes kas tre
čias žmogus yra priverstai užverbuotas bolševikų 
agentas, kuris jį nuolat persekioja. Bolševikų valdo
mas kraštas virsta, tarsi, didžiuliu kalėjimu, kur 
gyvieji įnirusiems pavydi, nes toks gyvenimas pasi
daro baisesnis už mirtį.

Komunizmas viską nusavindamas ne tik turtus 
bei bet kokią privatinę nuosavybę, bet ir kiekvieno 
žmogaus laisvę ir gyvybę, tampa negirdėta ir baisia 
kapitalistine valdžia, kuri randasi, negausios, vienos 
partijos rankose.

Todėl pasaulis, norėdamas susikurti žmoniškes
nį ekoonminį ir kultūrinį gyvenimą, turi atmesti ir 
kapitalizmo ir komunizmo apgaulingus ir pražūtin
gus šunkelius. (M.L.)

Indijos ministerio pirm. Nehru dovana H'ashingtono zoolo
gijos sodui iškraunama Nevv Yorko uoste. Nauji “imigrantai” 
— drambliukai vadinasi “Shanti” ir “Shok”.
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K. Gražus darbas
U1WRENC£, MASS.

GJRDJ517 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *.

• Prof. M. Biržiška, kuris 
neseniai apsigyveno Los An
geles, Calif., po kelių savai
čių poilsio, pradėjo rašyti to
liau savo atsiminimus.
• Anupras Tamulynas, žy

mus lietuvių sportininkas, 
prieš kelius mėn. atvykęs į 
Jung. Valst., įsikūrė Chica
goje.
• Grand Rapid, Mich. ALT 

skyrius nutarė surengti ko
munizmo teismą. Parengimui 
vadovaus Pr. Turtūra.
• turu. Stasys Pieža, ALRK 

Federacijos Pirmininkas, ba
landžio 15-16 d.d. pirmininka
vo vienam svarbiam Katalikų 
Vyrų Tarybos (NCCM) posė
džiui suvažiavime Washing- 
tone ir buvo išrinktas suva
žiavimo programos komisijon.
• Lietuvių Žinios Pittsbur- 

ghe savo redakcijos patalpose 
įsteigė spaudos kioską, kuria
me galima gauti įvairių ver
tingų knygų ir laikraščių.
• A Tumas iš Walpole, 

Mass. prisiuntė BALF’ui $10 
auką pervežimui 600 tremti
nių nuo uosto iki paskyrimo 
vietos ir pareiškė mintį, kad 
tikrai būtų pravartu, jeigu 
BALF išsiuntinėtų paragini
mus, kad kiekvienas tremti
nys ar jų šeimos pagal išga
lę šiam istorinės reikšmės 
tikslui paaukotų.
• Baltų - Skandinavų Drau

gijos susirinkimas įvyko kovo 
31 d. Friendship House, 619 
D Str., Washington, D. C. 
Laike susirinkimo buvo rodo
ma filmą iš Skandinavų kraš-

ir išklausyta 
unive r s i t e t o, 
teisės prof. A. 
apie Genocido

tų gyvenimo 
Georgetown 
tarptautinės 
Finch, kalba
Konvencijos ratifikacijos eigą 
Kongrese.
• Ištikimybės diena ruošia

ma Chicagoje balandžio 29 d. 
Joje dalyvaus vidurinių mo
kyklų mokiniai, skautai, uni
formuoti policininkai, ugnia
gesiai ir kt.

• Siuvėjų lokalas Brooklyne 
išrinko atstovais į visuotiną 
unijos suvažiavimą, kuris šie
met įvyksta Clevelande, Ohio, 
J. Hermaną, V. Zaveską, A. 
Bubnį ir C. Kundrotą.
• Čiurlionio ansamblis susi

laukė palankaus Amerikos 
spaudos įvertinimo. “Chicago 
Daily Tribūne” pažymi, kad 
koncertas tiesiog pavergė 
4,000 klausytojų. Muzikos kri
tikui S. Raven dainuojančios 
lietuvaitės palikusios vieną 
geriausių įspūdžių.
• P. šuopytė vadovauja Wa- Didžiai Gerbiamieji, 

terburyje, Conn. veikiantiems 
juostų audimo kursams.
• Philadelphijos moterys pa

gerbs motinas. Pagerbimą 
ruošia Pabaltijo Mot. Tary
bos Liet, skyrius. Ta proga
šeštadienį, gegužės 13 d. bus Tautinėse Kapinėse, netoli Wa- 
atnašaujamos šv. Mišios šv. shingtono, šiais metais gegu- 
Kazimiero bažnyčioje už mi- žės (May) 6 d. Iškilminga de- 
rusias motinas, o sekmadienį, dikacija bus atlikta visų Ame- 
gegužės 14 d. — gyvųjų in- rikos Lietuvių Veteranų. Prie 
tencija. Laike šv. Mišių giedos Nežinomojo Kareivio kapo bus 
operos solistė Juzė Augaitytė. padėtas ir lietuviškas vainikas. 
Narės eis bendrai prie šv. Ko- Kitų tautų žmonės jau seniai 
munijos. yra vienaip ar kitaip pagerbę

Pastaruoju laiku eilė trem
tinių šeimų susilaukė nauja
gimių. Ponia Šaukimienė * 
Stapulionienė aukodama savo 
laiką, darbą ir lėšas savo bu
te suruošė p. Gedgaudų ir Ju- 
caičių šeimų naujagimių gar
bei atitinkamus pobūvius ir 
gautas tuose pobūviuose lė
šas paaukojo minėtų šeimų 
naujagimių reikalams. Ponia 
Kaupienė suorganizavo pana
šų pobūvį p. Vodopalų šeimos 
naujagimio garbei ir gautas 
tame pobūvyje lėšas paaukojo 
šios šeimos naujagimio reika
lams. Tai gražūs darbai, 
rie giliai sujaudino ypač 
nėtasias šeimas.

ku*
mi-

šv.Kun. J. Bernatonis, 
Pranciškaus parap., Lavvren- 
ce, Mass. asistentas, grįžo sa
vaitę praleidęs atostogose.

Kun. J. Bružikas, S. J. sek
madienį, balandžio 23 d. bai
gė Misijas šv. Pranciškaus 
parap. Lawrence, Mass. ir pir
madienį, bal. 24, 8 v. A.M. 
lėktuvu išskrido į Chicago, 
Ilinois.

VETERANU ATSISAUKIMAS
Mūsų Amerikos Lietuvių Ve

teranų Organizacija neseniai 
gavo leidimą iš Karo Departa
mento dedikuoti Paminklinę 
Bronzinę Lentelę Nežinomojo 
Kareivio garbei Ariingtono

Mh
L >
MF

JĖZAUS NUKRYŽIUOTOJO SESERŲ KONGREGACIJA
VISUS KVIEČIA Į

JUBILIEJINĮ SEIMĄ

mes kreipia*

DARBININKAS
Nežinomąjį Kareivį. Mes, Ame
rikos lietuviai, taip pat turime 
savo tautinę jnieigą atlikti. 
Prie šio laiškučio rasite Pa
minklinės Lentelės atvaizdą. 
Lentelės pagaminimu rūpinasi 
žymus lietuvis dailininkas, Jo
nas Subačius.

šį svarbų ir gražų darbą at
likti reikia mums arti $2000.00 
dolerių, žinodami jūsų labai 
jautrų atsiliepimą visais lietu
vybės reikalais,
mės į jus su nuoširdžiu prašy
mu paskirti atitinkamą pinigi

nę auką mūsų darbui.Jūsų au
ka bus brangus įnašas mūsų 
garbingam tikslui ir bus labai 
įvertinama. Kiekviena auka bus 
pažymėta programos knygutė
je-

Pasiųskite ją neatidėliojant. 
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame 
jums, ir kviečiame jus daly
vauti dedikacijos iškilmėse, 
apie kurias plačiau girdėsite iš 
mūsų vėliau.

Jums dėkingi
Komiteto Nariai.

GOlEVfl

f

MHAOaFHIA. Pi. 
PAGERBKIME MOTINAS

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės Philadel- 
phijos skyrius gegužės mėn. 
13 d, šeštadienį, ruošia moti
nos pagerbimą. Tos dienos 
ryte 8 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje įvyksta pa
maldos už mirusias motinas. 
Sekmadienį, gegužės mėn. 14 
d., toje pat bažnyčioje 11 vai. 
per pamaldas motinos garbei 
giedos operos solistė Juzė 
Augaitytė. Lietuvių Atsto
vybės skyriaus narės motinos 
intencija eis bendros šv. Ko
munijos. Šioje bendroje mal
doje už motinas Liet. Atsto
vybės skyriaus valdyba kvie
čia dalyvauti ir kitų Phila- 
delphijos organizacijų nares.

Gegužės 13 d., šeštadienį, 7 
vai. vakare Lietuvių Palaipi
nio klubo salėje, 928 - 36 
East Moyamensing Avė., 
įvyksta motinai pagerbti kon
certas. Koncerte programą 
atliks operos solistė Juzė Au
gaitytė ir pianistė Galina Leo
nienė.

Menininkės šia proga pa
rengė specialią programą, ku
rią sudarys lietuvių ir pasau
linių kompozitorių kūriniai, 
skirti motinoms ar vaizduoją 
motinos meilę ir jos atsidėji
mą vaikams.

Koncertan kviečiame atvyk
ti visus, kurie norite prisimin
ti motinas ir parodyti, kad 
jas mylite. Ateikite kartu ir 
su močiutėmis, kad jos maty
tų, jog jas gerbiate.

Liet Atstovybės 
Phihdeiphijos skyrius.

A. a. Kas. Kisielius

6

kuris šaukiamas š.
vienuolyno namuose, paminėti kongregacijos 25 METŲ SUKAKČIAU

Pamaldos 10 vai. Svečiams pietūs 12:30 vai. Posėdžio pradžia 2 vai. 
p.p. Seimo da’yviai turės progos išgirsti Lietuvos operos solistą IPO
LITĄ NAURAGĮ.

Meninė programa bus dar paivairinta Seserų vadovaujamų vaikučių 
iš Šv. Roko par. (Brockton), šv. Petro parap. (So. Boston) ir Nekalto 
Prasidėjimo parap. (Cambridge, Mass.).

Visus vienuolyno bičiulius ir rėmėjus nuoširdžiai kviečiame birželio 
mJa. 18 d. rinktis į Brockton ir dalyvauti Jubiliejiniame Seime.

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys

m. BIRŽELIO M£N. 18 <U BROCKTON, MASS. (Thatcher Str.),

NAUJAI ATVYKSTA
Iš Vokietijos 1950 m. ba-

17 d. išvyko į 
“General Heint-

Jonas į Ran- 
Pusdesris, Jus- 

Linas,

landžio mėn. 
Bostoną laivu 
zelman”.

Adomėnas, 
dolph, Mass.;
tinas, Ona, Donatas,, 
Jūratė, Marija į Hartford, Ct. 
Baltramonaitis, Juozas į W. 
Hartford, Conn.; Jagdinskas, 
Vladas į Stanford, Conn.; Ju
revičius, Alina į So. Boston, 
Mass.; Pauliukonis, Pranas, 
Elžbieta, Rimantas, Gražina, 
Elžbieta, Živilė, Kastytis, An- 
gelika į Worcester, Mass. 
Rimša, Salomėja, Algimantas, 
Romualdas į S. Boston, Mass. 
Rozenbergas, Marija, Jonas į 
Athol, Mass.; Sirutis, Petras 
į Worcester, Mass.; Slezys, 
Juozas į Worcester, Mass.;
Adakauskaitė, Bronislava, Re
gina į Abington, Mass.; Grub- 
liauskas, Stasys, Monika į S. 
Boston, Mass.; Rinevičaitė, 
Jozefą į Marblehead, Mass.; 
Sketeris, Adomas, Jadvyga, 
Algis, Rimgaudas į Sunder- 
land, Mass.; Sandanavičius, 
Mečislov. į Athol, Mass.; Stri- 
kaitis, Aleksandra, Birutė į

in lova
Talk about lore at first sight! One look at these softly sparkling white-cnameled Genera 
ttttl cąMgeta, and yo«r heart can’t help būt begin to aing. One glance at the heirloom beauty 
of driTnŠlant Genera lifetirae atainlesa steel tink, and your pulse is aute to piele op the 
refraiA<

Caa’t you įuaMee mot gorgeoua Genera Kitchen . . . planned ezactly the vayyaa 
want it? Handy as all get-oot—with big, deep base and wall cabinets to lceep M your sup
ija srithin arm's reach. Wide-open—with work surfaca big enough to hold all the para- 

lia of meal-getting and atill leave room to spare. Eficient—with all the step-saving 
you’ve always wanted. And evcrything perfeetly matehed for enduring beauty 

i in casy-to-keep-clean cnameled steel.
Whatever your ideas, vronderfully eficient Genera units and accessories are available to 

malte this kitchen jmtj alnt! See for yourself... see your Genera dealer

Pasimirė ilgametis šv. Ka
zimiero liet, parapijos bažny
čios zakristijonas, Kazimieras 
Kisielius. Buvo geras žmogus. 
Tegul ilsisi Viešpaties ramy
bėje. Prašoma visus pažįsta
muosius už jo vėlę pasimedsti.

P. K.

BncktaM kataRkal Juda
BROCKTON, MASS.

S. m. balandžio mėn. 17 d. 
buvo sukviestas Katalikų Fe
deracijos gausus susirinki
mas, kuriam pirmininkavo 
Federacijos Brocktone sky
riaus pirm. J. Kumpa. Prane
šimą apie katalikišką veikimą 
padarė kun. P. Patlaba, atvy
kęs iš Čikagos. Be to, kalbėjo 
kleb. kun. Pr. Strakauskas, 
nušvietęs Brocktono katalikų 
veiklą ir k.

Ateitininkų sendraugių val
dybą Brocktone sudaro Dr. 
J. Petronis, J. Mėlynienė ir J. 
Daniusevičius. Susirinkimai 
daromi kas mėnuo. Praėjusia
me susirinkime, kuris įvyko 
balandžio mėn. 20 d., kalbėta 
pasaulio lietuvių bendruome
nės, ateitininkų spaudos, lie
tuvybės išlaikymo ir kitais 
klausimais. Nutarta globoti ir 
materialiai remti viena ateiti
ninkė studentė Vokietijoje.

Boston, Mass.; Budnikas, Al
fonsas, Aleksandra, Sigitas, 
Emilija, Kęstutis į Chicago, 
IU.; Busrys, Vytautas į Chi
cago, IU.; Banevičius, Pranas, 
Ona į Chicago, IU.; Budiūnie- 
nė, Magdalena į Huntly, IU.; 
Dailidė, Petronėlė į Chicago, 
III.; Jankevičius, Jeronimas į 
Chicago, IU.; Kazakevičius, 
Antanas į Omaha, Nebr.; 
Mudrovas, Povilas į Chicago, 
III.; Paketuris, Leonas, Vy
tautas, Aldona, Genovaitė į 
Chicago, III.; Petrauskas, An
tanas, Veronika, Julija, Elena 
į Omaha, Nebr.; Rudaitis, Jo
nas į Chicago, IU.; Gečas, Hi
ginsui į Chicago, III.; Norkevi
čius, Česlovas, Anna- Elzė j 
Chicago, IU.; Dzekciorius, An
drius, Stasė, Romantas, Do
natas, Algimantas, Staitas į 
Amsterdam, N. Y.; Bagdziū- 
nas, Antanas, Birutė, Virgili
jus į Brooklyn, N. Y.; Dim- 
gaila, Petras į Richmond, Va. 
Doveinis, Juozas į Phila., Pa. 
Jankauskas, Alfonsas, Geno
vaitė, Eugenijus, Alfonsas, 
Irena į Broklyn, N. Y.; Jur
kevičienė, Ona į Baltimore, 
Md.; Keiba, Vladas, Ona, Vi
talija į Amsterdam, N. Y.; 
Leaevičius, Juozas, Ona, Bi
rutė, Aldona, Irmina į Chi
cago, Ind.; Liaupsinąs, Jonas 
į E. Cleveland, Ohio; Macke
vičius, Feliksas, Jadvyga, Ele-

onora, Antanas į Rochester, 
N. Y.; Martišauskas, Domicė
lė, Marija į Detroit Mich.; 
Miltakis, Kazys, Stasė, Joan- 
tė, Ismena į Detroit, Mich.; 
Pauliukaitis, Donatas į Phila
delphia, Pa.; Petraitytė, Jani
na į Hazleton, Pa.; Poška, 
Edvardas į Philadelphia, Pa.; 
Pirsmantas, Kazimieras, Eu
genija, Manfredas į Easton, 
Pa; Ridikas, Alfonsas, Mari
ja, Gediminas į Rochester, N. 
Y.; Surdukevičius, Gediminas 
į Broklyn, N. C.; Švabas, Ka
zys į Baltimore, Md.; Siruta- 
wicz, Josef į Indiana; Vil- 
činskienė, Emilija į Broklyn, 
N. Y.; Vitkus, Kazunieras, 
Gintautas į Webster, N. Y.; 
Bernotas, Juozas į Elizabeth, 
N. Y.; Gaidukas, Ludmila, 
Antanas, Imantas į New York, 

N. Y.; Matuzevičius, Angelas 
J Brooklyn, N. Y.; Simaške- 
vičius, Vincas, Ona, Jurgis, 
Antanas į Detroit Mich.; 
Vaitkevičius, Gintautas, Ur
šulė, Vytautas į Baltimore, 
Md.; Vitkus, Mikas į Detroit, 
Mich.; Kuraitienė, Sofija, Ju
zė į Brooklyn, N. Y.

Jei nori savo braagfaun as
meniui padaryti džiaugsmo, 
užsakyk jan^ “LAIŠKUS LIE
TUVIAMS”. Kaina tik 1 
metams. Adresas:

“Laiškai Lietuviams”, 
8101 ChamplaiB Avė., 

Chicago 19, IU.

22 d. 
įvyko

Didelis Koncertas
šeštadienį, balandžio 

La Šalie auditorium 
puikus muzikos festivalis, ku
rį išpildė La Šalie Aukštosios 
Katalikų Kolegijos studentai, 
susijungę į, taip vadinamą 
Concert Band - Glee Club, ku
rio nariu yra ir mūsų žemai
tukas, Karolio 
govskių sūnus, 
govskis.

ir Onos Kuli* 
Tadas Kuli- 

K. V.

NOW ON DISPLAy AT

RA Y MUCCI’S INC.
1065 Montello St., Brockton, Mass.

Atidaryta Trečiad., Ketv. ir Penkt. iki 9 vai. vakarais. 
Duodame uždyką virtuvėms apskaitliavimą.

Nereikia įmokėti. 3 metai išsimokėjimui.

PeraikCH
Pranas Pūkas, uolus 

menininkas, lietuviškų 
rinių, bažnyčios ir labdaros
reikalų rėmėjas, perkėlė savo 
laikrodžių ir 
krautuvę iš 
Twelfth St,
1910 Wallace St., Phila., Pa.

P. P.

visuo- 
kultū-

brangenybių
609 North 

Phila., Pa. j

CADILLAC P0NT1AC

WM. H. BASSETT CO.

4

4

1782 Main St
■ :■

33 Main St
• ♦

BROCKTON, MASS. BRIDGEVVATER, MASS.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

zI
s g 
s 

t 
A

g s
STASIO 

ir chorams skirtų dainų naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 . pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam
binau pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite: 
DARBININKAS 

366 West Brondvay, So. Boston 27, Mass.

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus 
ŠIMKAUS solo
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ŠACHMATAI
t T1 j?u-. ■ -L—_____

— veda K. Merkis —
s

su

JAV moterų “ppeų” 
pirmenybės

norimos įvykdyti kartu 
vyrų “open” pirmenybėmis
liepos 10-22 d., Detroit, Mich.

Moterų “open” pirmenybės 
prasidėtų liepos 11 d. ir 
truktų vieną savaitę. Jose 
lės dalyvauti ne tik JAV, 
ir Kanados moterys.

Helen Cobb taurė, kurią 
laiko dabar Miss May N. 
Kąrff, pereis moterų “open” 
pirmenybių nugalėtojai.

Vaitonio klasė ne žemesnė

ui- 
ga- 
bet

Griganavičius ir 
po 1-1, Gurka 

Strolia 0-3. 
antradieniais, tre-
ir ketvirtadieniais 

Liet. Piliečių klube 
So. Boston. 

“Tauro”už Kanados stipriausių

Praeitos savaitės “Draugas” 
patalpino išsamų straipsnį 
apie Toronto lietuvių šachma
tininkų laimėjimą per Toron
to pirmenybes. Tą šaunią per
galę lietuviams iškovojo Vai
tonis, Kairys, Paškauskas, 
Matusevičius, Rimas, Stepai- 
tis, Guobys ir Šakalinis.

Vaitonis kovojo be kritikos 
— š 3 partijų davė 3 taškus. 
Lemiamoj partijoj su ukrai
niečiais Vaitonis žaidžia su 
vienu bokštu prieš dvi figū
ras, abu turi po 4 pėstininkus. 
Vaitonis apie pusvalandį gal
voja ir nusprendžia aukoti 
bokštą už pėstinuką. Jo opo
nentas tiesiog apstulpsta — 
jam nebėra jokio išsigelbėji
mo!

Straipsnyje pabrėžiama, kad 
lietuvių sportiškoji visuome
nė niekuo negalėtų pateisinti 
savo apsileidimo, jeigu Vaito- 
niui nebūtų sudarytos pato
gios sąlygos šią vasarą daly
vauti Kanados meisterių pir
menybėse. Kas žaidžia šach
matais, tas žino, kad Vaitonio 
klasė, jeigu yra ne pranašes
nė, tai tikriausiai jau neže-

daktarAT

mesnė už stipriausią Kanados 
meisterių klasę.
□ Bostono lietuvių B kl. 

turnyro padėtis dabar tokia: 
Kontautas 7-2, Starinskas 6-4, 
Vilutis 5rs-2lMakaitis 5te- 
3’/£<, Tamošiūnas 5-4, Končie
nė 412-5^2, Edintas 3-2, Žič- 
kus 2 te-2 te, Petraitis 2-0, 2i- 
binskas,
Vaitkevičius 
1-2, Kopčius 1-8, 
žaidžiama 
čiadieniais 
nuo 7 v.v. 
309 E St.,
□ Cicero, III. “Tauro” tur

nyre dalyvauja 8 šachmatų 
mėgėjai. Pirmauja V. 
kauskas ir Edv. šulaitis.
□ Brooklyn, N. Y. 

turnyre 3 vyra turi tik 
pralaimėjimu.
Staknys ir Repečka. Su įdo
mumu laukiama pasekmės iš 
Kulpavičiaus - Staknio susiti
kimo, po kurio vienas turėtų 
atkristi iš 
čiaus.
□ Larry

nationalas, 
knygas: Vienna, 1922 ir Da- 
vid Bronskin’s 
Kaina po $3.
pas jį adresu: 
St., New York
□ Metropolitan Chess League 

atsiuntė Bostono Liet, šach^ 
matininkų klubui projektą 
naujųjų Lygos įstatų - nuos
tatų, pagal kuriuos vykdytų 
rudenį prasidedančias 1950/51 
metų komandų pirmenybes.

B klasės dalyviai

Mar-

LAK 
po 2 

Kulpavičius,

pirmaujančių skai-

Kvans, JAV inter- 
išleido 2 šachmatų

best games. 
Gauti galima 
109 W. 68th 

23, N. Y.

TeL AV 2-4026

1 RepsHs. MJL
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Boed 
arti Uphams Coraer 
Dorchester, Ma—

Ofiso Valandos: 2—4 tr •—A

neužmirškite, kad Bostono 
lietuvių turnyras baigiamas 
gegužės 4 d.

Visi turnyro dalyviai prašo
mi baigti savo partijas iki pa
minėtos dienos.

Arthur Btsguier Anglijoje
JAV jaunių meisterių daly

vauja Anglijoje, Southsea tur
nyre. Po septynių ratų Bis- 
guięr eųia antruoju. Padėtis: 
Penrose 6-1, ^iągųi^F 
Alexander Golųmbek,

te-
Schmid, Ęąrtąkojyer po 5-2 
Barden, Bogolinbov po 4 
2*/-- Viso 17 dalyvių.

SKELBIMAI
IMI tortnisM ri«» 

11H a, mMte rin-
Littlę Rock, F. Kątijięųė $5.

CQ|inectiqit:
Bridgeport, Jonas Karys — 

$1.00; Colchester, ^rs. J. 
Kutis $10; New Britąin, V. 
Daląngauskas $1, Vąsarįo 1 
d. k-tas 153.50, Ę. Nąyįskas 
$2, V. Lukoševičius $3, B. 
Vilčinskas $1, A. Snąrskįs $1, 
K. Demikis $3; Nęw kąven, 
Br. Strimaitis $2; Putnam,

t

Saturno planeta su žiedu. Pati naujausia jos nuotrauka, nuimta 100 inčių teleskopu 
(Mount Wilson, Ca.)

- ■-!!» J

849. 
Cincin-

Phila- 
A. Me- 
J. Jur-

■anom
8; Great Neck. Wm. Wolf 16.

Ohio:
Cleveland, ‘Dirva’ 

BALF 38 skyrius 272; 
nati, Mrs. Murray 8.

Penusy Ivania:
Erie. I.. Velžienė 6; 

delphia, A. Ozelis 60, 
dalis 30; Port Carbon,
gelevičius 25; Tower City, W. 
Kasputis 60.

Hisconsin:
Kenosha, Šv. Petro parapija 

725 sv.
Canada:

Ripplę, Ont., P. Gulbinskas 
12; Brockville, Ont., Mrs. A. 
Styga 15.

BALF vadovybė visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkoja 
už suaukotus daiktus.

Aukas, drabužius ir kitus 
daiktus siųskite šiuo adresu:

2 K 
ilsky 12, Elzė BarčiauskienŽ 
8, J. Jakučionis 4, J. J. 3, 
Butkus 4. N.N. 15, Mrs. W;. 
Maas 13, ĄJ- Vainienė 75 f 
Great Neck, Mr. Vasiliauskas 
200; Maspeth, M. Kaminskiū-; 
tė 11.

Connecticut:
Bridgeport, Pr. Kriolikaitis 
svarus.

Illinois:
Rockford, BALF 85 skyrius

140 sv.

7

Canada:
St. Thomas, Ont., R. Fede- 

ravičiūtė 5.
Maine:

Milinocket, W. Makauskas 
50.

kun. St. Budavas $10; VVater
bury, Veronika Šauklis $5.

Florida: '
Miami, Amerikos Liet, 

mitetas $50.
lllinoi$:

Chicago, St. Darzinskas $1, 
BALF 57 skyrius $59, J. Fa
bijonas $1, Mr. & Mrs. J. 
Marųuardt $5, J. Totoraitis 
$2; Cicero, Frank N. Norbut 
$5; Kewanee, St. Bikulčius 
$5; Rockford, Young Peoples’ 
Club $25; Waukegan, Anna 
Kantautas $2.

Indiana:
Indiana Harbor, John Si- 

dauge $5; Inglefield, K. Go
gelis $5.

Massachusetts:
Brockton, Brocktono Lietu

viai $234.26; Cambridge, 
Harvardo Universitetas $4; 
Easthampton, V. Dailydė $12; 
Lynn. B. Sinkevičius $25; 
Norwood, Mrs. A. Samson $1;

Ko-

So. Boston, Socialistų S-gos 
60 k. $5.

Michigan:
Detroit, St. 

$3, St. Leinartas $5, 
Yankus $6.10; Scottville, 
Gedraitis $1. ’ ‘

New Jersey:
Newark, Mrs. A. Lavvrence 

$10, J. J. Stukas $6; Phillips- 
burg, Wm. Aglan $10.

New York:
Amsterdam, J. Mockevičius 

$10; Brooklyn, M. Paliučiūtė 
$5; Great Neck, Marija Kaz
lauskas $5; New York, Magd. 
Kazlauskas $10; Olean, Frank 
Slavinski $5.

North Dakota:
New Roskford, J. Petrulis 

31.

Aukštikalnis 
Anna 

St.

Penusj Ivania:
Philadelphia, John Pakalnis 

$5; Sugar Notch, kun. 
Aruškevičius $10.

Wisconsin:
Kenosha, Šv. Petro 

vaikai $12.

J.

parap.

1950 m. kovo mėn.
SVARAIS 

New York:
Brooklyn. P. Rimkūnienė 

15, A. Tvaskienė 18, J. Cerge- 
lis 10, J. Alyta 10, Anna Za-

Ohio: <
Cieveland, SLA 114 kuopa 

$100, Thomas Butkus $10, A. 
Beržinskas $1, ’P. Glugodienė 
$5.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

25 sv.

Tu-M.
Abing-

PARSIDUODA 9 kub. pėdų 
Cold Spot refrigeratorius 
(Sears Roebuck produktas). 
Perdidelis mažai šeimai. 3 me
tai senumo rugp. m. Mokėta 
$300., parduosime už $150. 
Atsišaukite po 7:30 p.m. Edith 
Noraitis, 1 Pacific St., South 
Boston, 3-čiame aukšte.

(21-24)

Michjgan:
Elberta, A. Adaškevičius 24. 

Npw Hampshire:
Manchester. Kun. P. Vai- 

chunas 180.
North Dakota:

Bismarck, A. Burauskas 37. 
New Jersey:

Newark, Švč. Trejybės pa
rapija 340.

Wisconsin:
Port Washington, Marcelė 

Bendikas 40.
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTlMOt kVC.-
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E 8th SL, So. Boston, Maas. Pirmininkas — Viktoras Medonis, 
TeL SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. Gailitmienč, 
8 VVinfield SL, So. Boston, Ma*s.

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St., So. Boston, Mass.

Finansų Rašt. — B. Cūnienė, 
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass 

TeL Parkway — 1864-W
Iždininkė — Ona Siauris, 

51 Tampa St., Mattapan, Maa* 
Tvarkdarė — M. Matejpškienė, 

866 E. 5th St.. So. Boston. Mass.
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė.

110 H St., So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradieni mėnesio, 7:30 v. 
vakare, Parapijo* salėje, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę

SV. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGIJOS-VALDYBA

21 Sanger SL, ’ So. Boston. Mass. 
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis,

684 Sixth St., So. Boston. Mass
i
Protokolų RaSt. — Kazys Rusteika

206 L St., So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass 
Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St., S. Boston, Masa 
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadieni kiekvieno mėnesio.
2 vaL po pietų. Parapijos salėj

492 E. 7th St., So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki 

tės pas protokolų raštininką

AUKSINĖS ŠAKNELES
Auksinės Šaknelės 

(Golden Seal) yra 
didelės vertės vais
tas nuo kataro, 
baltųjų, akių užde
gimo, 
nuo

gedimo, 
vidurinių skaudulių, 

sugedusios burnos.

kepenų 
ir kitų 
nuo

nuo rožės, 
drugio, nuo 
nuo skilvio

227.

BALF sandėlyje gauti 
drabužiai ir kiti (teiktai 
1950 m. vasario mėn.

SVARAI
Connecticut:

Bridgeport, Mary Jasinskas 
10 svarų; Waterbury. Ann 
Rogers 26 sv.

Indiana:
Madison, P. Kliorys 

Massachusetts:
Jamaica Plains. J. 

mavičius 90 sv.; No.
ton, Mr. Kriščiūnas 25 sv.

Maine:
Millinocket, W. Makauskas 

32 sv.
Maryland:

Bei Air, P. Kleinotas 26 sv.; 
Berlin, Jonas Oepukas 22 sv.

Michigan:
Custer, St. Marys’ Church 

225 sv.
New Hampshire:

Nashua, J. Tamulionis
New Jersey:

Paterson, BALF 86 sk. 90.
Nęw York:

Brooklyn, Anna Grasman 
18, I. Kumpikienė 12, K. Lei- 
ga 14, E. Vainauskienė 3, J. 
Kondratavičius 18, A. Bra- 
zinskienė 45, Lillian Paul 8, 
N. N. 12; Buffalo, J. K. Schi- 
lis 17; Bronx, B. Liubauskas 
45; Maspeth, Ignas Serapinas 
7; New York, K. Kunlmann

S. Barasevičius ir Sūnus
FimenU Home

254 W- Broadway 
South Boston* Mass

NOTARY PUBLIC
Patarnavimu Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenim* Dykai
Tel. SOutb Boston 6-2890 

A Venų* 2-2484

Auksines Šaknelės veikia tiktai- r* *
nesveiką kūno dalj, kuri serga. 
Kitaip sakant, jos gydo viso
kias ligas. Ir tai ne mūsų pa
sakyta, bet taip sakoma viso
kiose daktariškose knygose. 
Puodukas verdančio vandens ir 
šaukštukas sutrintų Auksinių 
Šaknelių, gert po čerkutę kelis 
kartus perdien, arba plauti ser
gančias kūno dalis. Svaras 
Auksinių Šaknelių kainuoja 
$15.00. Perkant mažiau, unci
ja kamuoja $1.00.

ALENANDER’S CO.
414 West Broadway 

South Boston 27, Mass.

CASFEH
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Ma**. 

tesMh W Casner 
(KASPERAS) 

uoMotuvių Direktorių* i>

Patamavima* Dieną ir Nakų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

T*l. 80 8-1437 
SOuth Boston 8-3960

YAKAVONIS 
runeral Homr

741 No. Main St
Brockton, Mm

V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorių* •• 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną Ir N akt. 
Koplyčia Šermenims Dyka1 

Tai. Brockton 8-1580

i

i

. J

Tėvas Kazimieras 
Kapucinas

Įsigykite 
Paminklinę

T. Kazimiero Kapucino 
Didėlėmis Raidėmis
MALDAKNYGĘ -

}>ermanent už $8.

gražus dekoratyvinis

Zalalis,Dr. Klemensas penktadieniais vakarais.

katalikiškųjų

Adresas

Kurios ateis iki 10 valandos
%

ryte, tos gaus S10. vertės

!

Priimame ir be apointmentų.

Atidarą Ketvirtadieniais ir

švenčių 
turi te

409 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Offlc* TsL tOuth BMton 8-0848

Bes. 37 Oriole Street 
West Rorbury, Maas 

TEL. PA—7-123»-W

Rytmečiais turi nupiginimų 
ant permanent wave.

A. J. NAMAKSY
Real Estate 4 

Insurance

Casper’s Beauty Salon
738 E. Broadway 

So. Boston, Mass.
So. 8-4645

Casper's Grožio Salonas

lūkite; TeL TR-6-8434

1 
!
!

! 
I 
!

Pristat
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir Įvairių tonikų, tyfe* alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, 
ir piknikams. Patarnavimas rimbus ir mandagus. Šąi&ty?

BOBIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St, Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.

i!
'!
i!
i! 

i!

Užsisakyite Toniko Pas Mus 
Pastatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton jLve^ Islingtou, Mass

TeL Dedham 1304-W
. PRANAS GERUL8KI8, Namų Tokpedbam 130441

i 
i

Tai tikrai įspūdinga, patraukli ir graži maldaknygė, 
574 puslapių, odos stipriais viršeliais, apskritais kampais, 
paauksuotais kraštais. Ant viršelio 
lietuviškas auksinis kryžius.

Maldų atlaidus patikrino Tėvas 
O.F.M. Maldaknygės kaina $3.75.

Šioje maldaknygėje keliamųjų
kalendorius siekia iki 1993 m. Tai reta maldaknygė 
kį ilgą kalendorių.

.Užsisakant maldaknygę, nereikia rašyti laišką, tik iš
kirpę apačioje pridėtą kuponą, įdėję į konvertą su money 
orderiu ar pinigais, pasiųskite “Darbininkui”, 366 West 
Broadway, South Boston 27, Mass. ir tuojau gausite mal
daknygę.

DARBININKO Administracija,
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Šiuomi siunčiu $3.75 ir prašau prisiųsti Tėvo Kazimie
ro Kapucino paminklinę didelėmis raidėmis rrialdaknygę — 
ATLAIDŲ ŠALTINIS.

Vardas -

Casper s Beauty Salon
1047 Dorchester A ve., 

Dorchester, Mass.
Ge 6-3668

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas.

Pagamina gerus lietuviškus pie
tus, užlaiko geriausį alų, vyną ir 

degtinę, ir visiems draugiškai 
ir mandagiai patarnauja.

W AITT
FUNERAL HOME

90 Emereoa Avė 
Brockton, Mass 

MwariLWaffl 
(Waitekfin») 

-sldotuvlų Direktorių* ■ 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368 i

WAITKUS
INERAL HOM8

197 Webster Ave„ 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

■ahamuotojBs
(Notary Public)

Patarnavimas dieną ir naktj' 
Nauja moderniška koplyčia šer
menim* dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonija* •*- 
miausfoml* kainomis

Kaino* tos ir I kttue

ZALETSKAS
FUNERAL HOBI

564 East Broriw»y
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. Zaletskae 
Graboriai Ir Balsamustojal 

Patarnavimas dieną Ir nąkt|. 
Koplyčia Sermenlme Dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. SO

BOutti Bastos t-im

i
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BOSTONO ŽINIOS
Diakonas Juozapas 

Naudžiūnas
bus šventinamas j kunigus 

gegužės mėn. 3 d. Primicijas 
naujas kunigas laikys šv. Pet
ro bažnyčioje gegužės 7 d. 
9:45 v.r. Primicijos yra palai
ma ne vien giminėms, bet ir 
visai visuomenei. Bostono ka
talikai, tą dieną melsis ir eis 
prie Komuniios. dėkodami 
Ty’evui už suteikta pašaukimą 
iš jų tarpo (tai 37 jaunuolis 
iš Šv. Petro parapijos išėjęs 
į kunigus). Per pamaldas po 
kiekvienų Mišių naujas kuni
gas teiks primicianto palaimi
nimą. Kas tik gali, teeina j ki
tas Mišias, nes į primicijas 
bus daug užkviestų, tai sun
ku bus įtilpti. Tuojau po pa
maldų bus bankietas bažnyti
nėje salėje primiciantui pa
gerbti.

Tėvas Bružikas,
baigęs misijas Lawrence, 

pernakvojęs ir šv. Mišias atsi
laikęs So. Bostone, pirmadie
nį, 8 v. r., išskrido orlaiviu į 
Chicagą. So. Bostone ves mi
sijas, mūsų įžymus misionie
rius, rudenį.

p. Stasys Liepas,
Vilniaus operos artistas, ne

seniai persikėlęs gyventi į So. 
Bostoną, pirmą kartą pasiro
dys koncertinėje salėje — 
JORDAN HALL, Bostone, 
sekmadienį - April 30 d., 3:30 
vai. po pietų, p. Stasys Lie
pas turi gražų baritono balsą.

Redakcijos atsakymai:
M. Bilinskui, Haverhill, 

Maso. — Pabandykite pradė
ti nuo prozos, nes eilėraščiai, 
kad ir nusekus A. Baranaus
ku, ne visiems sekasi rašyti. 
Be to, daugumas lietuvių at
mintinai moka: “Anei rašto 
anei druko mums turėt ne
duoda. Tegul, sako, bus Lietu
va ir tamsi ir juoda”. Ir dau
giau tokių posmų yra Jūsų 
eilėraščiuose.
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LIETUVIŲ TEATRAS BOSTONE 
Henriko Kačinsko 

dramos studija 
stato

Antano Gustaičio 
“SILKINIAI PANČIAI”

I veiksmo komedija 
ir

“SEKMINIŲ VAINIKAS"
I veiksmo vaizdelis

Dekoracijos ir kostiumai dali. Viktoro Andriulio

Pirmas vaidinimas įvy'ks gegužės mėn. 7 d., 3 vai. p.p. 
Thomas Park High School salėje
Bilietų kainos $1.50 ir $1.00

Jubiliejinis Seimas
Nukryžiuotojo Jėzaus Sese

rų Kongregacijos ir rėmėjų 
šaukiamas Brockton, Mass., 
birželio mėn. 18 d. Prašome 
tą dieną kitas draugijas, kiek 
galima, nuo kitų parengimų 
Brocktone susilaikyti ir rink
tis į Seimą. '

Kun. P. Patlaba Bostone
Federacijos įgaliotinis kun. 

Petras Patlaba darbuojasi 
Naujoje Anglijoje. Bal. 16 d., 
dirbo Brocktone. Balandžio 
21 d., lankėsi Lawrence. Tos 
dienos vakare laikė Šv. Va
landą Šv. Petro parapijos 
bažnyčioje ir kalbėjo Feder. 
susirinkime. Sekmadienį, laikė 
sumą ir pasakė pamokslą. 
Trečiadienį vėl čia kalbės ir 
taip pat sekmadienį, bal. 30 
d., 7 v.v.

šį antradienį, jis lankysis 
Lowelly, penktadienį — Nor- 
woode, šeštadienį — Cam
bridge. Po to dar vyks į Law- 
rence, Worcester, Waterbury 
ir kitur. Dalyvavo ir LDS ap
skrities susivažiavime, Na
shua, N. H. šeštadienį kalbės 
LRV programoje. Išsiuntinė
jo laiškų, kviesdamas Federa
cijos veikėjus į konferenciją, 
bal. 30 d., 7 v.v. šv. Petro 
parapijos bažnytinėn salėn.

Bilietus galima pirkti 
iš anksto!

Į visų laukiamą pirmąjį H. 
Kačinsko dramos studijos 
vaidinimą, kuris įvyks gegu
žės 7 d. Thomas Park High 
School salėje, 3 vai. p.p. bilie
tus galima jau dabar pirkti: 
545 E. Broadway (kreiptis 
pas adv. B. Kalvaitį) ir “Dar
bininko” redakcijoje. Bilietų 
kainos: $1.5 ir $1 (balkone). 
Visi raginami geriau iš anks
to įsigyti bilietus, kad nereik
tų ilgoje eilėje stovėti prieš 
spektaklį ir kad galima būtų 
nusipirkti bilietą į tą vietą, 
kuir nėra po balkonu (po bal
konu dėl blogos salės akusti
kos bus silpniau girdėti).

Sergi E. Marksienė
Nenuilstama darbininkė įvai

riose katalikiškose organiza
cijose, o ypač “Darbininkui” 
daug dirbusi nuo pat jo įsi
kūrimo sunkiai susirgo. Yra 
miesto ligoninėje. Linkime p. 
Marksienei greitai pasveikti.

Serga
Šiomis dienomis labai sun

kiai serga Gertrūda Žuroms- 
kienė, kun. Jono Žuromskio 
motinėlė. Kun. Jonas, šią sa
vaitę budi prie ligonės.
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Federacijos Centro Ka
talikiškos Akcijos 

Vedėjas
kun. Petras Patlaba, kvie

čiamas Federacijos apskrities 
valdybos — dvasios vado kun. 
Jono Vaitekūno ir pirmininko 
Antano Daukanto, maloniai 
sutiko padaryti pranešimą 
Federacijos apskrities skyrių 
valdyboms bei veikėjams sek
madienį. balandžio - April 30 
dieną, 7 vai. vikare, bažnyti
nėje salėje, West Fifth St., 
So. Boston, Mass.

Valdyba kviečia v:sus dva
siškius, skyrių valdybas bei 
veikėjus po lietuvių radio va
landos koncerto, kuris užsi
baigs 6 vai. vak., susirinkti į 
So. Bostoną ir išklausyti kun. 
Petro Padabos pranešimo.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame p. An

tanui Ivas (Ivaškevičiui), 
Lithuanian Agency (Real 
estą te and mortgages), 545 
Broadway, So. Boston, už pa
aukojimą 20 dolerių dėl su- 
šelpimo lietuvių teisininkų, 
esančių Vokietijoj ir dėl ligos 
negalinčių išemigruoti.

Lietuvos Teisininkų D-ja 
Užsieny, Bostono Skyrius.

Tremtiniai pagerbė 
Šimkus

Bostono lietuvių tremtinių 
ratelio valdybos 'delegacija 
(St. Lizdenienė, Ad. Juodka 
ir Ed. Karnėnas) trečiadienį 
aplankė didelius tremtinių ge
radarius Veroniką ir Viliamą 
Šimkus pasveikinti jų vedy
binio gyvenimo 21-rių metų 
sukakties proga, įteikiant 
adresą ir dovaną (dailią ran
kų darbo medinę paveiksluotą 
lėkštę).

Drabužių ir apavo 
rinkliava

Apie 5000 mūsų tautiečių 
tremtinių dėl nesveikatos ar 
senatvės negalės išemigruoti 
iš Europos.

IRO globai pasibaigus š.m. 
birželio mėn. jų ligšioliniai 
vargai tikrai peraugs jų išse
kusias jėgas.

BALF, visų Amerikos lie
tuvių remiamas, daro visas 
pastangas mūsų brolių trem
tyje vargui sumažinti.

Tarp kito tenka mūsų ne
laiminguosius aprūpinti dra
bužiais ir apavu.

Kiekvienas Amerikos lietu
vis gali rasti savo spintoje 
nereikalingą rūbą ar batus, 
kurių taip stinga mūsų ligo
niams ir seneliams tremtyje.

BALF kviečia visus Bosto
no ir apylinkių lietuvius per
žiūrėti savo drabužių ir apa
vo atsargas ir jas truputį su
mažinti, atiduodant jų dalį 
BALF, kuris persiųs tas gery
bes Europoj vargstantiems 
lietuviams tremtiniams.

Drabužių ir apavo rinklia
vos komisiją sudaro: V. Šim
kienė, A. Kropienė, P. Svilie- 
nė, J. Tumavičienė, A. Januš
kevičienė ir M. Stakutienė.

Drabužių surinkimo punk
tai : “Darbininko” Adminis
tracija ir šv. Petro parapijos 
bažnyčia.

Veronika Šimkienė,
BALF Drabužių Rinkliavos

K-jos pirmininkė.

Federacijos Konferencija
Trečiadienį po šv. Teresės 

novenos ir Tretininkų pamal
dų, bažnytinėje salėje įvyks 
konferencija. Kalbės kun. P. 
Patlaba. Prašome katalikų, 
ypač veikėjų skaitlingai daly-

Jėzaus Nukryžiuotojo Seserys š. m. balandžio mėn. 11 d. 
Brockton, Mass., savo motiniškuose namuose, turėjo įvilktuvių 
ir įžadų šventę. Čia matome naujas seserys. Jų sukaktuvinis 
seimas (25 m.) įvyks Brocktone š. m. birželio 18 d.

Iš kairės: Eleanora Šilalytė, Sesuo Marija Joną; Ona Am- 
brozaitė, Sesuo Dominika Maria; Lorraine Vyšniauskaitė, Se
suo Patricija; Eugenija Glineckytė, Sesuo Marija Petrą; Tere
sė Judge, Sesuo Estelle; Florence Sarokaitė, Sesui Genima Ma
rija; Teresė Nevornytė, Sesuo Kordija.

Lietuviams į Jordan Hali einant
Kultūrinis sezonas baigiasi.

Greit prasidės piknikų eilė. 
Lietuvių radio valandos kon
certas balandžio 30 d. Jordan 
Hali salėje bus be ne pasku
tinis šį pavasarį. Todėl jis yra 
vertas didžiausio dėmesio. Ne
paprastas jis yra ir savo pro
grama. Dalyvauja žymios mu
zikinės jėgos iš senųjų ir 
naujųjų ateivių. Solistės Su- 
sana Griškaitė (Griska) ir 
Stasė Daugėlienė, solistas 
Stasys Liepas, Šv. Petro pa
rapijos choras. Akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačinskas ir 
artist. Rapolas Juška.

Kai mes ką rengiame na
mie, savo kolonijos centre So. 
Bostone, tai parengimus, pa
sirenkame pagal savo srovinį 
nusistatymą, nors tai būtų ir 
bendras kultūrinis parengi
mas. Bet to neturėtų būti, 
kai lietuviai pasirodo už kolo
nijos ribų.

šį kartą Betariu vardas re
prezentuojamas didžiajame 
Bostone, Jordan Hali salėje 
lietuvių radio valandos kon
certu balandžio 30 d. 3:30 v. 
po pietų. Todėl tą dieną So. 
Bostono ir plačios apylinkės 
lietuviai turi tinkamai pasiro
dyti kitataučių akyse, skait- 

vauti. Po konferencijos įvyks 
Federacijos skyriaus susirin
kimas. Draugijų atstovai bei 
valdybos malonėkite šiame 
Federacijos susirinkime daly
vauti.

Vaidinimas pavyko
BaL 23 d., 3:15 v. p.p. po 

bažnyčia Šv. Petro parapijos 
vaikučių būrelis Seserų moky
tojų, vadovaujamas suvaidino 
scenos veikalą “Fatimos Pra
našystė”, sulietuvintą Jono 
Kmito. Veikalas puikus, bet 
nelengvas pastatyti. Vaikai 
palyginant veikalą gerai išpil
dė .Žiūrovai, kurių buvo apie 
500 išsinešė gražų įspūdį. Jie 
apgailestavo, kad tik vieną 
kartą šis veikalas yra vaidi
namas. Žiūrėtojų tarpe buvo 
daug ir jaunimo. Išlaidas ap
mokėjus, pelno mokyklų rei
kalams liko apie porą šimtų 
dolerių.

Galima paminėti, kaipo atsi
žymėjusius vaidintojus: Joa
ną Neveraitę, Petrą Kazlaus
ką, Eveliną Marcinkaitę, An
taną Kraunelį, Teresę Širkai- 
tę, Marytę Gedmintaitę ir Da
lią Mockapetrytę.

tingai užpildyti didžiulę Jor-

(Dabartie* (Pastabos
“įsiveržė į Sovietų orą”

dan Hali koncertinę salę.
Organizatoriai bet kurio pa

sirodymo už kolonijos ribų 
imasi didelės atsakomybės 
prieš lietuvių garbę. Visų lie
tuvių pareiga tokį žygį pa
remti. O tam reikia tik vieno: 
nepatingėti tą dieną nuvyk
ti kiek toliau, šį kartą į Jor
dan Hali.

Nesakykime, kad dalis pro
gramos dalyvių kai kam yra 
matytų ir girdėtų. Kaip ne
mirštantieji muzikos kūriniai 
yra visada įdomūs, nauji, iš 
naujo gyvi, taip aukštos kla
sės muzikos kūrinių išpildy- 
tojai — solistai, artistai ir 
chorai yra visada tokie, lyg 
pirmą kartą juos girdėtum.

Neminint kitų aukštos kla
sės programos dalyvių, tenka 
pabrėžti jaunos Amerikoje gi
musios lietuvaitės solistės Su- 
sanos Griškaitės pasirodymą 
koncerte. Už mėnesio ji iš
vyksta į Europą pagilinti mu
zikos studijų. Mums gi labai 
rūpi jaunos muzikų kartos 
prieauglis. Savo skaitlingu at
silankymu į koncertą suteik
sime didesnio įkvėpimo mūsų 
būsimai dainos žvaigždei pa
siekti savo . tikslą ir grįžus 
garsinti lietuvių vardą. E. K.

Sveikiname!
Priprasta sveikinti laimėto

jus po įvykio. Šį kartą aš 
sveikinsiu iš kalno visus tu
rinčius reikalą su būsimu 
koncertu, bal. 30 d., Jordan 
koncertinėje salėje.

Pirmiausiai aš sveikinu po
ną Antaną Kneižį. Jis organi
zuoja jau ketvirtą visuomeni
nį muzikalų parengimą kon
certinėj salėje. Jis per šešioli
ka metų sklandžiai veda Lie
tuvių Radio Valandos progra
mą. Nuo pat pradžios LDS 
organizuotės jis veikia šios 
sąjungos gerovei Per trisde
šimts porą metų jis dirba prie 
laikraščio “Darbininko”.

Sveikinu taip pat kompozi
torių Jeronimą Kačinską, 
kurs vadovaus šio koncerto 
programai Jis yra netik ta
lentingas ir atsidavęs muzi
kas bet ir uolus muzikos dar
bininkas. Mokyme jis nesigai
li nei savęs nei laiko. Jo prie
žodis mokiniams yra: pirma 
išmok, potam giedok.

Sveikinu parapijos aukštyn 
žengiantį chorą, kaip koncer
to dalyvį. Turiu vilčių, jei taip 
stropiai dirbs, matyti chorą

V Komunistinė “Laisvė” balandžio mėn. 21 d. numeryje 
stambiomis raidėmis ir pirmam puslapyje pakartojo Maskvos 
tvirtinimą, kad “Amerikos lėktuvai įsiveržė į Sovietų orą”. Šį 
kartą, ir norėdama Kremlių paglostyti, neperdėjo. Tas “sovie
tiškas oras”, ar geriau “raudonos bestijos smarvė” yra išplitu
si į visą pasaulį. Ją gali užuosti visur, net čia už vandenyno, 
“Laisvės” puslapiuose, kurie ją nešioja po lietuvių kolonijas.

Nieko nuostabaus, kad ir JAV lėktuvai, skraidydami net 
laisvoje teritorijoje, gali “įsiveržti į Sovietų orą”, kuris viso
kiais būdais pumpuojamas į laisvąjį pasaulį. Tos prišvinkusios 
oro srovės dar labiau jaučiamos aplink Sovietų Rusiją. Iš ten 
sklysta į pasaulį kvapas sukrekėjusio kraujo ir pūvančių la
vonų, kvapas pagiežos ir keršto, melo ir suktybių. Jis, tas 
“sovietiškas oras”, visokiais kanalais prieina iki pačios “Lais
vės”, kuri be to rusiško oro tuojau užtrokštų. Viena mus tik 
stebina, kad “Laisvė” ir jos kompanijonė “Vilnis” rėkte rėkia, 
kai tik kas užsimena, kad joms abiem jau seniai reikėtų su vi
su savo štabu persikelti į to “sovietiško oro” gamyklą, — “gdie 
tak volno dyšet čelovek...” Nereikėtų tada vargti ir dusti lais
vojo krašto ore. Atsikvėptų nuo visokių “trabelių” ir piketinin- 
kų, kurie savo plakatais vis labiau užkiša tas dūdas, pro ku
rias eina “Laisvei” ir “Vilniai” tas gaivinantis “sovietiškas ga- 
zas”.

Kas kartą yra buvęs “sovietiškame ore”, daugiau to ma
lonumo nenori. Niekas į jį ir nesiveržia. Priešingai, smarvė 
vis ta pati skečias ir nuodija aplinką. Ar negeriau būtų “Lais- . 
vei“ rašyti, kaip tas “sovietiškas oras” įsiveržia į laisvą pa
saulį. Žmonės bent žinotų, kas jį gadina. *

darant didelį progresą meno 
srity. Trokštu chore matyti 
kuo daugiausiai jaunuome
nės.

Ant galo sveikinu koncerto 
gerbiamus artistus bei artis
tes: poną, Liepą, poną Jušką, 
panelę Griškaitę, ponią Dau
gėlienę, komitetą, koncerto 
rėmėjus, ir dalyvius. Visi 
tikrai kultūringą darbą dir
bame tokius nepaprastai pui
kius koncertus surengdami, 
sveikinu ir linkiu geriausios 
kloties. K. V.

Matulis gavo 5 metus 
kalėjimo

Balandžio 18 d. aukštesnia
me teisme teisėjas Allan G. 
Buttriok nuteisė Juozą Matu
lį, 37t gyv. 33 Anderson St.,

SKAITYKITE labiausiai paveiksluotą lietuvių magaziną 
pasauly

• “LIETUVIŲ DIENAS”
Kiekviename numeryje telpa apie 30 iliustracijų iš Ame

rikos bei kitų pasaulio kraštų lietuvių gyvenimo. Bendradar
biauja žymūs lietuviai: profesoriai M. Biržiška, St. Kolupaila, 
K. Pakštas, gen. St. Raštikis, rašyt. V. Ramonas, p. Orintaitė, 
G. Tulauskaitė ir k. “Lietuvių Dienas” redaguoja Juozas Vite- 

♦ nas, buv. “Žiburių” red., M. Stark., dail. P. Puzinas.
Metinė prenumerata visuose pasaulio kraštuose $3.00.

Adresas: 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif., USA.
Atsiuntus adresą, vienas numeris siunčiamas susipažinti 

nemokamai.

I

West End, nuo 3 iki 5 metų 
kalėjiman už ginkluotą už
puolimą ir vagystę.

Juozas Matulis sausio 22 d., 
kaip policija praneša, sulaikė 
Boston Five Cents Savings 
bankos darbininką, Warren A. 
Caswell ir nuo jo atėmė $35. 
ir laikrodėlį, vertės $250. 
Laikrodėlį radę jo namuose. 
Dabar už $35 turi sėdėti kalė
jime nuo 3 iki 5 metų. Kai 
Matulį vedė iš teismo į kalė
jimą, tai jo žmona Mrs. An- 
nie Yasuck Matulis, 65 m. am
žiaus, labai verkė ir sakė, 
kad ji niėko nežinojusi apie 
savo vyro kriminalį veiksmą.

•K

Vestuvės
Bal. 23 d./ Alena Jakavony- 

tė, gyv. 194 Athens St., ište
kėjo už Vincento Maloney.

• . ■ ' * ■ ' ■

Šeštadienį, Balandžio - April 29,7:30 vai. vakare parapijos svetainėje West Fifth St., So. Boston, bus rodomi ant 
ekrano iš tremtinių gyvenimo Vokietijoj JUDAMIEJI PAVEIKSLAI. Rimą rodys inž. Kazys Daugėla iš Manchester.




